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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000493-58.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DIEGO REIS GONCALVES Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

c/c pedido de medida liminar ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos 

S/A em face de Diego Reis Gonçalves, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A inicial veio instruída com diversos documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Como reconhecido no caput do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se verifica por meio de carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo Protesto de Título. Nesse ponto, a jurisprudência, com dissidência 

mínima, sufragou o entendimento de que bastará à notificação extrajudicial 

a entrega da correspondência no endereço do devedor, mesmo que não 

recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca 

de ser necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, 

atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha 

recebido a correspondência entregue na sua residência. Depois, vale 

registrar que a mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “Art. 2º (...) § 2º. A mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”. Logo, a 

notificação extrajudicial ou, como queiram, o protesto do título não 

constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de 

comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da 

correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, já estava 

ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1010960-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA 

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO DES. RUBENS DE 

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

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

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

quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização 

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

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

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

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

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

constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

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

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

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

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

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

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

diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do 

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

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

pena de indeferimento para COMPROVAR a mora da devedora em seu 

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

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

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

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário.
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CLARO S.A. (REQUERIDO)
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FLORESTA Processo: 1002242-81.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, SUPREMAGRO COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 

e concordância, respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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ELIANE SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000531-70.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIANE SANTOS SILVA Vistos. Trata-se 

ação de busca e apreensão com pedido de medida liminar ajuizada por B. 

V. Financeira S.A. C.F.I. em face de Eliane Santos Silva, ambos 

devidamente qualificados, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Verifico que não houve o 

recolhimento das custas processuais, pois os comprovantes não forma 

juntados nos autos, assim como não constam como recolhidas as devidas 

guias junto ao Sistema PJE. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, emende a inicial, sob pena de indeferimento para: 1) 

PROCEDER com o recolhimento das custas e taxas processuais. Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.
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Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108763 Nr: 4223-41.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ESTEVÃO GALESKI

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ESTEVÃO GALESKI, Cpf: 

58132716191, Rg: 1469406-9, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/08/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ 

ESTEVÃO GALESKI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de NÃO VACINAÇÃO DE ANIMAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2781/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/07/2013

 - Valor Total: R$ 1.732,12 - Valor Atualizado: R$ 1.732,12 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação da empresa 

executada por edital, devendo a Secretaria tomar as providências 

cabíveis, observando-se o inciso IV, do art. 8º, da Lei de Execuções 

Fiscais:“IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado 

uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, 

com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”Havendo o decurso do 

prazo para apresentação de resposta pelos executados citados via edital 

sem sua manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto 

Defensor Público com atribuições perante a Primeira Vara desta Comarca, 

nos moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo 

este ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Sobrevindo 

manifestação da Defensoria Pública, INTIME-SE a parte exequente para 

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

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.Após, 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113479 Nr: 2006-88.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seair Cristina Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT-10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEAIR CRISTINA JORGE, Cpf: 

46056793168, Rg: 4.370.686-6, Filiação: Iolanda Tortola Jorge e Aix Jorge, 

data de nascimento: 23/11/1967, brasileiro(a), natural de Mariluz-PR, 

solteiro(a), tecnica contábil, Telefone 9269-4811. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INITMAÇÃO DO EXECUTADO: acerca do despacho abaixo 

transcrito, bem como da penhora realizada nos presentes autos, para no 

prazo de 05(cinco) dias, querendo ofereça embargos.

Despacho/Decisão: Vistos. Tendo que o executado até o presente 

momento ainda não pagou a referida dívida, conforme se vê aos autos, o 

que demonstra a sua intenção em não quitar o débito, DEFIRO o pedido de 

penhora “online” via BACENJUD, sobre eventuais ativos financeiros do 

executado Seair Cristina Jorge (CPF: 460.567.931-68) no valor de R$ 

1.629,43 (um mil, seiscentos e vinte nove reais e quarenta e três 

centavos).É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao 

feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata 

medida em que serve á realização de um direito consubstanciado em título 

ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige 

sejam tomadas todas aquelas providencias judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título. Em outras palavras, porque a 

execução do título se refere à efetivação material de um direito nele 

consignado, merece a completa atenção do Judiciário, autorizando as 

medidas necessárias à dita efetivação. Diante dessa especial 

circunstância, entendo que merece deferimento o pedido de busca em 

eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se sabe, de acordo 

com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em instituição financeira é 

medida precedente às demais. Essa forma de efetivação da penhora em 

instituição financeira também foi bem definida no art. 854 do CPC: “Art. 

854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará ás instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”. Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora online de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira da 

Executada, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) 

horas, em gabinete, a resposta das instituições financeiras e, em caso de 

bloqueio de valores, intime-se a executada para que, querendo e, no 

prazo de 5 (cinco) dias, ofereça embargos. Neste caso, determino seja 

transferida para a conta única, vinculando o valor a este processo, com a 

lavratura do termo de penhora nos autos e consequente intimação das 

partes. Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu 

desbloqueio quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos 

termos do artigo 836 do CPC. Infrutífera ou insuficiente á providencia, 

intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis da executada 

certos e determinados, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125726 Nr: 2823-21.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Vidros Plens Ltda. - 

ME, Amarildo da Silva, Eva Lucia Medeiros Lelis

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

PLENS LTDA. - ME, CNPJ: 07183620000152, Inscrição Estadual: 

13.294.463-00. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS PLENS LTDA. - ME, AMARILDO DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8909/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/05/2015

 - Valor Total: R$ 10.630,65 - Valor Atualizado: R$ 10.630,65 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação da empresa 

executada por edital, devendo a Secretaria tomar as providências 

cabíveis, observando-se o inciso IV, do art. 8º, da Lei de Execuções 

Fiscais:“IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado 

uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, 

com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da 

exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, 

a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida 

Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”Havendo o decurso do 

prazo para apresentação de resposta pelos executados citados via edital 

sem sua manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto 

Defensor Público com atribuições perante a Primeira Vara desta Comarca, 

nos moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo 

este ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Sobrevindo 

manifestação da Defensoria Pública, INTIME-SE a parte exequente para 

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

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.Após, 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134416 Nr: 7526-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. C. Comércio de Papeis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delta White Distribuidora de Produtos Eletro 

Eletrônicos Ltda, Fundo de Investimentos em Direitos Cred. Não 

Padronizados Multisetorial R & G LP, Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Simões - 

OAB:168022/SP, Juliana Campos Volpini P. Barbosa - OAB:, Marco 

Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Ronaldo Nilander - OAB:166.256, Sergio Fernandes - 

OAB:91.116

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELTA WHITE DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ: 55863757000109. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: HC COM DE PAPÉIS LTDA-ME, pessoa jurídica de 

pessoa privado, neste ato representada por seu sócio proprietario, Sr. 

Francisco Ramos Correia, empresário portador do RG. 4656483-9 PR, CPF. 

460.480.061-87, por seus advogados que ao final assinam, propôs a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARTE, em face de DELTA WHITE DISRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ELETRO EELETRÔNICOS....

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de citação da parte 

requerida/executada por edital.CITE-SE a parte requerida/executada, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para responder aos termos da 

presente, com as advertências de praxe.CONSIGNO que a Defensoria 

Pública ficará nomeada na qualidade de curadora especial em caso de 

revelia, devendo o órgão ser intimado caso ocorra esta hipótese, para 

responder a demanda no prazo legal.Decorrido o prazo, 

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

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2020

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

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

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

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

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

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

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

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003364-95.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTERIA ADRIAO LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003364-95.2019.8.11.0007. AUTOR(A): ESTERIA 

ADRIAO LOPES REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1) A presente causa não apresenta complexidade 

em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de designar a 

audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A 

SANEAR o processo desde logo. Inexistindo preliminares ou questões 

processuais pendentes a serem decididas, declaro o feito SANEADO. 2) 

Por entender necessário, DEFIRO a prova pericial (perícia técnica na 

instalação elétrica na casa do autor) requerida pelo autor. 2.1) Para a 

realização da prova pericial, NOMEIO o Sr. João Pavan Gheller (Av. Dos 

Tarumãs, n° 1.873, Sala 05, Jardim Paraíso, Sinop-MT, CEP 78.556.102, tel. 

(66) 3532-1962), para efetuar perícia, a ser realizada por perito 

engenheiro, visando avaliar a área em questão, independentemente de 

compromisso, nos termos do art. 466, do CPC/15. Ressalva-se que em 

virtude da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita os honorários 

periciais serão arcados pelo Estado do Mato Grosso, nos moldes das 

disposições constante no art. 95, § 3º, do CPC/15. 2.2) INTIMEM-SE ambas 

as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 2.3) INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem seus quesitos, e após a juntada dos quesitos e só depois 

dela, INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de seus honorários e 

atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, no prazo de 05 

(cinco) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, a 

possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no caso 

previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação 

profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo 

em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado. 2.4) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na 

forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE o Estado do Mato 

Grosso para se manifestar acerca da proposta, haja vista que arcará com 

os honorários periciais. 2.5) No caso de discordância, que apresente 

contraproposta no prazo de 05 (cinco) dias, ao que deverá ser INTIMADO 

o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, em igual 

prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários. 2.6) Após o 

cumprimento dos itens “2.4” e “2.5”, façam os autos CONCLUSOS para 

que este Magistrado possa arbitrar o valor dos honorários (art. 465, § 3º, 

in fine, CPC/2015). 2.7) Após a decisão de que trata o item “2.6”, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar data, local e 

horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que 

a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), sendo que 

desde logo defiro o acesso aos autos, para que possa analisar as peças 

constantes no feito. 2.8) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, 

INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da prova 

pericial (art. 474, CPC/2015). 2.9) Por conseguinte, caso haja, após a 

apresentação do laudo pericial, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

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

2.10) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias, a contar 

da data designada para realização da perícia. 2.10.1) O laudo pericial 

deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou 

científica realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a 

todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem simples, indicar 

como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os 

limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que 

excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, 

incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 2.10.2) Após a juntada do laudo, 

DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma do art. 477, § 1º, do 

CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo. 3) DEIXO de dispor acerca da distribuição do 

ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do 

caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 4) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GIGLIOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

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

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000325-90.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

OSMAR GIGLIOTTI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por 

idade rural movida por Osmar Gigliotti em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social INSS, onde foi proferida sentença de procedência no Id. 

25808635. Foi expedido ofício no Id. 25981097, para que a parte requerida 

implantar o benefício concedido em sentença no praz de 30 (trinta) dias. O 

INSS se manifestou sob o Id. 26102005, informando que a intimação da 

autarquia acerta da sentença não observou sua prerrogativa de prazo em 

dobro, razão pela qual pugnou pela devolução do prazo processual. É o 

relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, observo que o ofício 

para a implantação do benefício endereçado à parte requerida constou o 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme Id. 25981097, cujo AR foi juntado em 

15/01/2020 (Id. 28042352). Assim, na forma do artigo 231, inciso I, do CPC, 

o prazo para cumprimento da determinação noticiada é da data da juntada 

do AR, o qual no caso dos autos foi em 15/01/2020. Diante disso, com 

base na data da juntada do AR, DETERMINO que seja certificado o 

decurso de prazo para a parte requerida cumprir as determinações 

esculpidas na sentença de Id. 25808635. Decorrido o prazo sem 

manifestação, DETERMINO que seja novamente oficiado a requerida, com 

urgência, fazendo acompanhar cópia da sentença e dos documentos 

necessários à implantação do benefício, para que, no prazo de 48 horas, 

implante o benefício, sob pena de pagamento de multa diária, o qual fixo 

em R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Também determino o envio de cópias dos autos ao Ministério Público 

Federal para apuração do cometimento, em tese, do crime de 

desobediência. Após o decurso de prazo, caso a parte autora não inicie a 

fase de cumprimento de sentença, arquive-se o feito na forma proferida 

em sentença, eis que já houve seu transito em julgado. Expeça-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004662-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STELA BORTOLETTO BALDO (INVENTARIANTE)

MARCELO LUIZ BALDO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO BORTOLETTO BALDO (REQUERENTE)

ROZELI REGINA BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZELINDO BALDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004662-25.2019.8.11.0007. INVENTARIANTE: 

STELA BORTOLETTO BALDO REQUERENTE: ROZELI REGINA BALDO, 

MARCOS ANTONIO BORTOLETTO BALDO, MARCELO LUIZ BALDO 

INVENTARIADO: ZELINDO BALDO Vistos. 1) Recebo a inicial, eis que 

devidamente emendada. 2) DEFIRO a abertura do inventário em relação 

aos bens deixados por Zelindo Baldo, o qual seguirá a forma de 

Arrolamento, na forma do artigo 664 c/c 659 e seguintes do CPC/15. 3) 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte autora (pessoas físicas) de que não 

possuem recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 4) Nomeio como 

inventariante a Sra. Stela Bortoletto Baldo, independente de compromisso, 

que deverá apresentar as declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

caso ainda não tenha apresentado. 5) DETERMINO que no prazo de 15 

(quinze) dias, o(a) inventariante JUNTE aos autos a GIA de apuração do 
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imposto ou declaração de isenção, certidão de dependentes junto ao INSS 

e certidão de inexistência de testamento, conforme Provimento 56/2016 do 

CNJ. 6) Prestadas as primeiras declarações e juntado o documento 

indicado nos item “5”, CITEM-SE os eventuais herdeiros. 6.1) Sem prejuízo, 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Alta Floresta-MT, bem como ABRA-SE vistas ao Ministério 

Público, para se manifestarem no prazo legal. Após, vistas às partes, em 

Cartório, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, para a manifestação acerca 

das primeiras declarações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

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

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

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

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

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

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

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

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004019-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004019-67.2019.8.11.0007. AUTOR(A): ANTONIO 

RODRIGUES DE SOUSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta complexidade em 

matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de designar a 

audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO A 

SANEAR o processo desde logo. Inexiste preliminares ou questões 

processuais a serem decididas, razão por que declaro o feito saneado. 2) 

Por entender necessário ao deslinde do feito, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de março de 2020, às 14h30min, 

devendo a Secretaria da Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os 

litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. O rol de testemunhas deverá ser aportado 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 357, § 4º do CPC, sob 

pena de presumir-se à desistência da oitiva de testemunhas. As 

testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC/15. 

3) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015. 4) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente 

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003323-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003323-65.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: MADETORRES IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade 

oposta por Maderorres Ind e Com de Madeiras Ltda. e Marcelo Lourenço 

Fadel, todos qualificados nos autos, por meio da qual alega que ocorreu o 

instituto da decadência e da prescrição quanto ao crédito exequendo. A 

parte excepta, em contrapartida, relata que não houve a prescrição do 

crédito, pois o processo foi ajuizado dentro do prazo estabelecido pela lei, 

qual seja, 05 (cinco) anos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A exceção de pré-executividade é 

um meio de defesa que se pode valer o executado, dentro do próprio 

processo de execução, na qual é possível alegar qualquer matéria de 

ordem pública ligada à admissibilidade da execução e que poderia ser 

conhecida de ofício pelo Juízo. Esclareço que o título inscrito em dívida 

ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3º, da Lei 

6.830/80), sem afronta nenhuma, a eventuais preceitos legais levantados, 

cabendo ao ora excipiente a apresentação de provas suficientes para 

comprovar tal prerrogativa. No entanto, ainda cabem debates sob a 

validade das Certidões de Dívida Ativa, pois o prosseguimento de uma 

dívida nula acarretaria prejuízos à parte executada, por tal motivo existe a 

possibilidade da parte opôr embargos à execução ou como é no caso dos 

autos, opor exceção de pré-executividade. As questões aqui levantadas 

possuem totais condições de apreciação, uma vez que o conjunto 

probatório é satisfatório para sua análise. Assim sendo, passo à análise 

do instituto da prescrição. Convém esclarecer que o crédito exequendo se 

originou de fatos geradores compreendidos entre 11/2010 a 12/2010, 

sendo que a demanda foi proposta em 13/09/2018, conforme consta no 

Sistema PJe, enquanto que a decisão determinando a citação foi proferida 

em 19/09/2018 (Id. 15404324). Destarte, é necessário antes mesmo de se 

analisar o instituto da prescrição, apreciar a decadência, pois, após o fato 

gerador inicia-se o prazo decadencial e não o prescricional, sendo que o 

último tem como ponto de partida a constituição definitiva do crédito, que 

tem seu norte guiado pelo art. 173 do CTN que dispõe: “Art. 173. O direito 

de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 

(cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar 

definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 

anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este 

artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, 

contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito 

tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida 

preparatória indispensável ao lançamento”. Em se tratando de CDA 

fundada em ICMS o prazo decadencial tem como marco em caso de 

recolhimento “a menor” o dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do fato 

gerador, ou seja, com o fato gerador de 2010 o prazo de decadência tem 
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como marco o 1º de janeiro de 2011. Deste modo, em análise da planinha 

dos débitos, vislumbra-se que sobre qualquer dos créditos operou-se a 

decadência, haja vista que ambos foram constituídos em prazo inferior a 

05 (cinco) anos (art. 173, inciso I, do CTN), levando-se em consideração a 

data de constituição em 31/10/2013. Frisa-se que a decadência se 

operaria se o exequente não tivesse tomado as providências para exercer 

seu direito pelo prazo de 05 (cinco) anos, haja vista que a decadência é, 

como o nome sugere, o decaimento do direito, porém, como explicitado 

acima, o citado instituto não se operou. Passado este ponto, agora é 

possível a plena apreciação da prescrição, que tem seu termo inicial com a 

constituição do crédito exequendo, e compulsando os autos, verifico que 

a data de início para a prescrição é 31/10/2013, portanto, nos termos do 

art. 173, que estipula o prazo quinquenal, que o instituto em tela se 

operaria em 1º de novembro de 2018. Consigne-se que, o ajuizamento da 

demanda se deu em 13/09/2018 e, portanto, não há a configuração do 

instituto da prescrição. Assim, a prescrição também não se aplica ao 

caso, haja vista que o exequente não quedou-se inerte ao ponto do titular 

perder a pretensão do direito, por não ter o exercido pelo período de 05 

(cinco) anos, assim como dispõe o art. 174 da CTN, que estabelece: “Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Destarte, não 

figurando a hipótese em tela, não há outra opção a não ser a rejeição da 

tese arguida. Neste sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO 

AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 

TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 2000 NÃO 

ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR 

DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AJUIZAMENTO 

DO EXECUTIVO FISCAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constituído o crédito tributário pela 

notificação do auto de infração, não há falar em decadência do ICMS 

referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2000. A Fazenda tem o 

prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição definitiva do crédito 

tributário, para ajuizar a execução fiscal, por isso, no presente caso, não 

há que falar em prescrição. (Ap 75823/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)”. Por essas razões, 

REJEITO a tese de prescrição levantada. DISPOSITIVO REJEITO 

TOTALMENTE À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e consequentemente, 

determino o prosseguimento da execução fiscal. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios nesta fase processual. Após escoado o 

prazo para recursos da presente, INTIME-SE a parte exequente, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento efetivo ao feito, sob pena de 

arquivamento provisório dos autos (art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei 6.830/80), 

devendo trazer aos autos demonstrativo atualizado do crédito exequendo. 

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

INTIMEM-SE, observando-se as prerrogativas do ente público e da 

Defensoria Pública. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS NEVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001261-18.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS REU: MESSIAS NEVES DA SILVA 

Vistos. Diante das reiteradas tentativas de citação e intimação do 

requerido para comparecer a audiência de conciliação, sendo todas com 

resultado negativo, entendo por bem cancelar a realização de audiência 

conciliatória em razão da aparente impossibilidade de que o ato aconteça. 

Em prosseguimento ao feito, DETERMINO que a parte autora indique nos 

autos o endereço correto para citação do requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do arts. 239 c/c 

485, inc. IV, ambos do CPC/15. Decorrido o prazo, certifique e façam os 

autos conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003212-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR ABUD MIGUEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003212-81.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: SAMIR ABUD MIGUEL Vistos. 

Considerando que os embargos à execução de autos n° 

1004001-46.2019.811.0007 foram recebidos com efeito suspensivo, 

determino a suspensão destes autos, até decisão ulterior. Deem ciência 

às partes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002069-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002069-91.2017.8.11.0007. EMBARGANTE: 

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME, ELIEL MESSIAS DE 

OLIVEIRA, EZEQUIEL MESSIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos pela 

Império Acessórios e Peças Ltda. e Eliel Messias de Oliveira contra o 

Banco Bradesco S/A, todos devidamente qualificados nos autos. A inicial 

veio acompanhada com diversos documentos. Foi indeferido o pedido de 

gratuidade da Justiça (Id. 10024349). Os embargos à execução foram 

recebidos, sem lhe ser atribuído efeito suspensivo (Id. 10106493). Houve 

impugnação aos embargos à execução (Id. 10372053). As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir. A parte 

embargada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 13841833). A 

parte embargante requereu a produção de prova documental, testemunhal 

e pericial (perícia contábil) (Id. 13917129). Antes de decidir acerca da 

produção de provas, foi designada audiência de conciliação/mediação (Id. 

15597458). A audiência de conciliação/mediação foi inexitosa (Id. 

17058418). Em decisão de Id. 19146967 foi indeferida a produção de 

prova testemunhal, no entanto, deferiu-se a produção de prova pericial. 

O(a) perito(a) do Juízo apresentou proposta de honorários (Id. 20715533). 

A parte embargante intimada para se manifestar quanto à proposta de 

honorários periciais, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, alegando que a embargante deu baixa em sua inscrição do CNPJ 

e por ter diversas dívidas, bem como ter cessado suas atividades, não 

tem condições de arcar com os honorários periciais (Id. 21624170). A 

parte embargada quando intimada a se manifestar do pedido de gratuidade 

da justiça, alegou que a embargante não comprovou satisfatoriamente a 

necessidade de usufruir de tais benesses, pleiteando pelo indeferimento 

do pleito (Id. 22659887). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

DECIDO. Não obstante ao pedido de gratuidade da justiça em favor da 

Império Acessórios e Peças Ltda., denota-se que há um vício que deve 

ser sanado antes de analisar qualquer outra questão nos autos. Pois bem. 

A parte embargante alega que não possui condições para adiantar os 

honorários periciais, argumentando, inclusive, que encerrou suas 

atividades econômicas, procedendo com as baixas na Junta Comercial, no 

CNPJ, Sefaz e inscrição municipal. Diante disso, embora a parte 

embargante requeira a produção de prova pericial, vislumbra-se que no 
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momento atual a parte não detém capacidade processual, eis que a 

pessoa jurídica foi extinta, conforme se vê nos autos. Porquanto, nos 

termos da lei adjetiva quando demonstrada perda da capacidade 

processual de qualquer das partes, há que ser suspenso o processo para 

permitir que o vício seja sanado, conforme preconiza os arts. 76 e 313, 

inciso I, ambos do CPC, in verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade 

processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado 

o vício” grifei. “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela 

perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador” grifei. Aliás, vez que a perda 

da capacidade processual é da embargante imprescindível ressaltar que 

caso a parte não sane o vício, o processo será extinto, com base no § 1º, 

inciso I, do art. 76 do CPC, que diz que: “§ 1º Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, 

se a providência couber ao autor”. Dessa forma, anteriormente a 

apreciação dos pleitos concernentes à gratuidade da justiça, o feito deve 

ser suspendido, com base na fundamentação ora estampada para que o 

vício apontado seja sanado. Não bastando isto, também há a possibilidade 

da demanda ser extinta pela ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido do processo, haja vista que a perda da 

capacidade processual neste momento processual não permite o 

desenvolvimento válido do feito. Outrossim, vale indagar-se acerca da 

legitimidade e do interesse processual no caso em espeque em relação à 

pessoa jurídica, pois, como mencionado a empresa já não mais existe e há 

que se discutir a sucessão processual, mas também, fica o 

questionamento de qual interesse processual a empresa teria em 

prosseguir com os embargos à execução, já que a empresa jurídica findou 

suas atividades. Sobre o caso em testilha, para melhor ilustração trago o 

seguinte julgado: “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição 

do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em virtude de 

débitos supostamente já abrangidos por acordos celebrados 

anteriormente. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. 

Descabimento. Ação ajuizada pela empresa encerrada e por sua sócia 

anteriormente administradora. Extinção da personalidade jurídica da 

empresa autora. Ausência de capacidade processual. Inexistência de 

pressuposto de validade do processo. Extinção da ação sem resolução de 

mérito com relação à pessoa jurídica. Sócios que são sucessores dos 

direitos e obrigações das sociedades, de acordo com o tipo societário, 

aplicando-se o art. 110 do CPC por analogia, possuindo a autora Maria 

Inês legitimidade e interesse processual para os pedidos formulados. 

Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. (...) (TJSP; Apelação Cível 

1002231-98.2018.8.26.0568; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 29/08/2019)” 

grifei. Destarte, essas situações podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, 

tendo em vista que o código de processo civil assim permite (art. 485, § 3º 

do CPC). Porém, em observância do art. 10 do CPC, com o fito de evitar 

decisões surpresas, há que permitir a manifestação da parte embargante, 

sobre os pontos lançados nesta decisão. Posto isto, com a finalidade de 

sanar todas as irregularidades apontadas: Com fulcro nos arts. 76, caput 

e 313, inciso I, ambos do CPC, SUSPENDO o processo por 30 (trinta) dias, 

para que a parte autora possa regularizar o vício supramencionado, sob 

pena de ser extinto o feito, com fundamento na ausência de regularização 

da capacidade processual (art. 76, § 1º, inciso I, do CPC). No mesmo 

prazo da suspensão, a parte embargante terá que se pronunciar acerca 

da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

do processo, da ausência de legitimidade e de interesse processual, sob 

pena de presumir-se a concordância com a incidência dos institutos e, via 

de consequência, a extinção da demanda. INTIME-SE a parte embargante 

sobre esta decisão para cumprimento das deliberações, observando-se 

os prazos. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a embargada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar oque 

entender de direito. CONSIGNE-SE que a presente decisão está em 

consonância com o art. 10 do CPC. Por fim, cumpridas as determinações, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003816-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO JOSE DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003816-42.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): GIVANILDO JOSE DIAS REU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Givanildo Jose 

Dias em face de Banco Losango S.A – Banco Multiplo, onde foi proferida 

sentença de procedência do pedido inicial (Id. 25856360). No Id. 

27902928, a parte executada informou o depósito judicial do valor da 

condenação e requereu a extinção do feito em razão do pagamento. A 

parte exequente concordou com o pedido de extinção da parte 

demandada e pugnou pelo levantamento da quantia bloqueada mediante a 

expedição de alvará judicial (Id. 27947760). É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Não havendo impugnação pela parte executada, 

tendo este inclusive depositado judicialmente o valor da execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do código de processo civil, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, considerando que a 

obrigação foi satisfeita. DEFIRO o pedido de Id. 27947760, e DETERMINO a 

expedição do competente alvará para liberar e transferir o valor 

depositado judicialmente em favor da parte exequente, na conta bancária 

indicada sob o Id. 27947760 (Conta Corrente: 45335-8, Agência 1177-0, 

Banco do Brasil, Valnir Telles de Oliveira Junior, CPF: 001-691.541-06). 

Sem condenação em custas e despesas judiciais, já que não há custas 

em cumprimento de sentença perante o mesmo juízo (art. 1.043 da 

CNGC-MT). Sem condenação em honorários, haja vista que a obrigação foi 

satisfeita voluntariamente. Após o trânsito em julgado, devidamente 

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

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

dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000689-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA FALASQUE LTDA - ME (REU)

EDNA DE VASCONCELOS FALASQUE (REU)

EDILSON FALASQUE (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca do documento de ID 18155872, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do documento 

constante de ID. 22066360, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, 
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sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI APARECIDA DUARTE (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a)s patrono(a)s 

da parte autora o(a)s acerca da Correspondência devolvida pelo correio, 

conforme id. 29148771, bem como para, no prazo de cinco (05) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, necessária 

para INTIMAÇÃO, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado 

no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 

11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002611-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004374-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. T. (EXEQUENTE)

P. A. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ALEIXO DOS SANTOS OAB - 005.427.911-96 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

manifeste acerca da certidão de ID 29153196, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002391-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON FERREIRA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001358-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CELIA DE REZENDE TAVARES (EXECUTADO)

ANDERSON TAVARES (EXECUTADO)

TARUMA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004434-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENA MENDES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para que 

apresente sua manifestação acerca da certidão de ID 29166311, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91826 Nr: 562-25.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales, Geane Sales Bianchini, Celso Sales Junior, 

Maikon Sales

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

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

OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão que 

segue adiante transcrita: "Certifico e dou fé que deixo de expedir a RPV 

em favor dos autores uma vez que não consta nos autos a cota de 

valores que os herdeiros Celso Sales e Geane Sales Bianchini devem 

receber respectivamente, uma vez que os demais autores renunciaram o 

crédito às fl.253 e 255."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000271-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO JOSE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000271-90.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDECI RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: PAULINO 

JOSE PEREIRA Vistos, etc. VALDECI RODRIGUES PEREIRA ajuizou o 

presente pedido de curatela, com pedido de tutela de urgência, em face de 

seu irmão PAULINO JOSÉ PEREIRA. Aduz que o curatelando apresenta 

diagnóstico de “Doença de Alzheimer de início tardio e Pneumonias 

devidas a microrganismos não especificados (CID 10: G30.1 e J18.8)”, 

enfermidades que o privam de condições físicas para a prática dos atos 

da vida civil, encontrando-se, atualmente, internado no Hospital Regional 

de Alta Floreta/MT. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência, o deferimento do pedido de curatela provisória. Juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão de tutela de urgência 

prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, referido preceptivo 

estabelece que são requisitos necessários à sua concessão a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o 

deferimento de antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo 

de perfeita a necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos 

estreme de dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da 

probabilidade da pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao 

contrário, é uma exceção que exige rígida demonstração da ocorrência 

dos requisitos legais para sua concessão. No mesmo sentido a lição de 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A 

probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou 

acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem 

conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos 

que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

quais as chances de êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 

595). Partindo dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito 

invocado restou demonstrada, a qual é extraída do laudo médico acostado 

aos autos, asseverando que o requerido encontra-se internado em estado 

grave (fl. 15/18 – ID 28390151), motivo que retira sua capacidade de 

locomoção e exige o auxílio de terceiro, bem como o torna impossibilitado 

de reger os atos da vida civil. No que concerne ao requisito do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro sua presença na 

necessidade de se ter uma pessoa responsável por administrar-lhe os 

bens, já que por si só essa não pode fazê-lo. Ademais, a requerente, por 

ser irmã do curatelado, parece ser a pessoa mais apropriada para exercer 

a curatela, consoante previsão legal inserta no §1º do art. 1.775 do CC e 

do art. 747, II, do CPC, e por ter manifestado o interesse de cumprimento 

do encargo perante o Poder Judiciário. Desta forma, nomeio, a título de 

tutela de urgência, a requerente VALDECI RODRIGUES PEREIRA como 

curadora provisória do curatelando PAULINO JOSÉ PEREIRA, apenas para 

fins de administração de benefício assistencial ou previdenciário perante o 

INSS e agências bancárias, que deverá prestar compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 759 do Novo CPC). Cite-se o requerido e intime-se a 

requerente, nos termos do caput do § 1º do art. 751 do CPC. Designo a 

entrevista, que será realizada no local onde o requerido encontra-se 

internado, no dia 18/02/2020, às 10:30h. Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004678-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004678-76.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Há dúvidas quanto à 

implementação e à manutenção da qualidade de segurado especial 

alegada, exigindo-se, para dirimi-la, a complementação das provas 

documentais coligidas aos autos através de prova testemunhal, nos 

termos da jurisprudência consolidada. Assim, por ora, mantenho a decisão 

que postergou a análise da tutela de urgência para a sentença. Outrossim, 

defiro o pedido de produção de prova testemunhal requerido pela autora 

na inicial. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/04/2020, às 15:45h. Na forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005241-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO BALDASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005241-70.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: JOAO APARECIDO BALDASSE REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro o 

pedido de produção de prova testemunhal requerido por ambas as partes. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, às 

16:00H. Na forma do art. 357, §4º, do NCPC, fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento do rol de testemunhas pela parte autora, acaso 

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

DJE, para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos, com 

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

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

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 4 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003082-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI (AUTOR(A))

LEANDRO MORAIS SERIANO (AUTOR(A))

AZENILDA SILVA PARPINELI (TESTEMUNHA)

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

LUCAS CARVALHO DE FREITAS (TESTEMUNHA)

L.M. SERIANO & CIA. LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI (TESTEMUNHA)

MICAELA SABADINI CELANTI (TESTEMUNHA)

ANATALIA MOROSINI 02957182181 (REU)

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003082-91.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI, LEANDRO MORAIS 
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SERIANO, L.M. SERIANO & CIA. LTDA. - ME TESTEMUNHA: AZENILDA 

SILVA PARPINELI, ANGELICA GARCIA DOS SANTOS, LUCAS CARVALHO 

DE FREITAS REU: DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO, ANATALIA 

MOROSINI 02957182181 TESTEMUNHA: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA, 

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI, MICAELA SABADINI CELANTI 

Vistos, etc. Inicialmente, quanto à preliminar de falta de interesse de agir, 

embasada na tese de que não há qualquer ilegalidade na conduta do 

requerido, e assim, inexiste o dever de indenizar pleiteado pelo autor, 

assim com relação à ilegitimidade passiva da empresa Ferredo Fotografia 

e Filmes, por suposta ausência de liame subjetivo com os pedidos da 

exordial, impõe-se aplicar a teoria da asserção das condições da ação, a 

fim de que as questões sejam apreciadas após cognição exauriente, por 

tratar do mérito da controvérsia e por exigir a detida análise do acervo 

probatório. Logo, postergo a apreciação destas questio para a sentença. 

Acolho a impugnação ao valor da causa, considerando o disposto no art. 

292, VI, do CPC, que deve ser de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos 

reais). Não há impacto no valor das custas processuais, pagas com base 

no valor da causa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), tendo em vista 

que o valor mínimo é aplicado até causas de R$ 41.343,13 (quarenta e um 

mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), nos termos do 

Provimento n. 11/2018-CGJ. Cabe à Secretaria promover a retificação 

junto ao PJe. Por fim, não vislumbro a alegada inépcia da exordial, uma vez 

que, segundo o autor, os danos materiais e morais não podem ser 

estimados com precisão, de plano, devendo a apreciação da existência do 

dever de indenizar e o quantum ser, igualmente, submetida ao crivo da 

cognição exauriente. Por isso, rejeito a preliminar de inépcia da petição 

inicial. Superadas as questões processuais, declaro saneado o feito. Fixo 

como questões relevantes a existência do dever de indenizar os danos 

materiais, desde que devidamente comprovados, através da constatação 

da autoria das fotografias em questão, e a extensão dos danos morais, se 

existentes. Por entender que saber qual a câmera utilizada para a 

obtenção das fotografias e a quem ela pertence é irrelevante para o 

desate da controvérsia, indefiro a produção de prova pericial destinada a 

estas finalidades, com fulcro no parágrafo único do art. 370, do CPC, por 

consistir em medida inócua e porque a questão não é controvertida. Por 

outro lado, defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

da parte autora. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/04/2020, às 14:00h. Intime-se pessoalmente o autor para prestar 

depoimento pessoal, constando no mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra ele alegados, caso não compareça, ou 

comparecendo se recuse a depor (NCPC, Art. 385, § 1º). Quanto à 

intimação das testemunhas, obedeça-se a nova sistemática no art. 455 do 

CPC/2015, devendo as partes aportarem o respectivo rol, se ainda não 

presente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se os 

advogados das partes, via DJE, para que tenham ciência desta decisão e 

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

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

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

NCPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo comparecimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004166-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004166-30.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EVA DANCINI REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Entendendo como pertinentes os 

esclarecimentos solicitados pela parte autora sob ID 26579084, determino 

a intimação da perita nomeada para que complemente o laudo pericial, em 

até 15 (quinze) dias, com as respostas aos quesitos contidos na petição 

de ID 26579084, suprindo eventual prejuízo decorrente da não intimação 

para apresentação de quesitos pela parte autora. De pronto, rejeito a 

pedido de decretação de revelia da autarquia requerida, porquanto, se 

considerados genéricos os argumentos tecidos na peça defensiva, 

haverá implicações nos ônus probatórios, mas não em aspectos 

procedimentais (efeito processual da revelia, art. 346, caput, do CPC). 

A d e m a i s ,  e m  r a z ã o  d o  d i s p o s t o  n o  O f í c i o  n º 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, foi promovida a alteração do procedimento, 

com fulcro no art. 139, VI, do CPC, procedendo-se à produção de prova 

pericial antes da citação, visando tornar mais célere a prestação 

jurisdicional. Assim, foram apresentados à perita os quesitos contidos no 

referido ofício, atinentes à espécie do benefício pleiteado. Considerando 

que os requisitos já haviam sido apresentados, há preclusão consumativa 

quanto àqueles apresentados posteriormente, junto à contestação, os 

quais não visam esclarecimentos complementares, mas iniciais. Assim, os 

quesitos trazidos com a contestação não serão apreciados, uma vez que 

apresentados após a confecção do laudo e porque, ressalto, foram 

utilizados os quesitos trazidos pelo INSS no referido ofício. Com a 

apresentação dos esclarecimentos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados em dobro 

para ambas as partes, um porque corresponde a núcleo de prática jurídica 

(art. 186, §3º, do CPC) e o outro porque representado por advocacia 

pública (art. 183, CPC). Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003136-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN OAB - MT25993/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDIONE TEDARDI VASQUES (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003136-23.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAQUIM ARAUJO DA SILVA REU: GIDIONE TEDARDI 

VASQUES Vistos, etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, do 

CPC, e deferindo o pedido de ID 25929993, este Juízo procedeu à busca 

dos endereços do requerido GIDIONE TEDARDI VASQUES através do 

sistema Infoseg e logrou êxito em obter logradouros nos quais ainda não 

foi tentada a citação. Assim, determino expedição de cartas para a citação 

deste nos endereços constantes no extrato em anexo. Com o retorno das 

missivas, intime-se a parte requerente para querer o que julgar pertinente, 

em até 10 (dez) dias. Havendo resposta do réu, à réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001050-16.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE MACHADO DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Com relação à notícia de 

que o benefício almejado foi concedido durante o deslinde do 

procedimento, por decisão administrativa, não há falar em perda do 

objetivo, até mesmo porque o pleito abarca também parcelas vencidas 

anteriormente à concessão. Nesse trilhar: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO APÓS O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 

EXISTÊNCIA DE PERÍODO REMANESCENTE. 1. A exigência de comprovante 
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de indeferimento administrativo atualizado como condição de ação 

revela-se desarrazoada, na medida em que a comprovação da negativa 

administrativa em conceder ou prorrogar o benefício pleiteado é suficiente 

para caracterizar a pretensão resistida. 2. Não há falar em perda de objeto 

quando o benefício é concedido na via administrativa após o ajuizamento 

da ação, se ainda houver período remanescente postulado na peça 

inaugural. 3. Sentença anulada, para que o feito retorne à origem e 

prossiga regularmente. (TRF-4 - AC: 50394655920174049999 

5039465-59.2017.4.04.9999, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data 

de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA TURMA) Portanto, deve a marcha 

processual continuar, mediante a devida produção de provas, para que, 

ao final, seja julgado o mérito, com relação às parcelas vencidas após o 

indeferimento administrativo e até a concessão do benefício, se for o 

caso. Assim, considerando que o relatório técnico sob ID 18072238 

pautou-se a informar a concessão administrativa do benefício, sem trazer 

informações acerca da realidade econômica do autor, determino a imediata 

realização de estudo social na residência, com o fim de verificar o 

preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei n.º 8.742/93, 

consistente na condição de hipossuficiência econômica e, para tanto, 

nomeio a equipe multidisciplinar deste juízo. Encaminhe-se à equipe cópia 

da inicial, da presente decisão e dos quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados pelo INSS 

(arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 (vinte) 

dias para entrega do laudo de estudo social ao juízo. Competirá à 

profissional verificar a real condição financeira do núcleo familiar da parte 

autora, relatando minuciosamente as características da residência, se é 

imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, quais 

os bens móveis que guarnecem a residência, se possui veículos, qual a 

renda auferida pela família e outras informações relevantes, devendo 

ainda responder aos quesitos formulados pelas partes. Outrossim, nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

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

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução 

nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e 

horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à 

Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do relatório de estudo social e do laudo pericial, cite-se o 

requerido, devendo constar as advertências dos artigos 344 e que o 

prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do Ofício 

Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da citação, intime-se o 

requerido para se manifestar acerca dos laudos, consignando que o 

silêncio importará na presunção de concordância. Posteriormente, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o relatório de estudo social e sobre o laudo pericial, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se pagamento dos 

honorários periciais no sistema da Assistência Judiciária Gratuita da 

Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam 

os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004136-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAKEL RODRIGUES DA SILVA MAZZUCHELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004136-58.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): RAKEL RODRIGUES DA SILVA MAZZUCHELLI REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. A devida análise do mérito da postulação 

impõe a realização de perícia médica para enquadrar o local e a grau de 

suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados 

pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, providência que, se não efetivada, 

pode até mesmo ensejar a nulidade do julgamento. Com isso, considerando 

que causas desta natureza são frequentes, numerosas são as 

nomeações de médicos peritos para a elaboração do laudo pericial, que 

majoritariamente são requeridas pela parte autora, beneficiária da 

gratuidade de justiça, ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou 

seja, impondo ao Estado o dever de arcar com os honorários periciais, que 

somente serão pagos após o ajuizamento de competente ação contra o 

Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta 

urbe, há histórica e severa escassez de profissionais que aceitam as 

nomeações judiciais, inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, 

§1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da 

tutela de mérito, não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada 

às regras fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

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

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

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

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

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

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

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

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

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 
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possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

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

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

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

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

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

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

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

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

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

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003177-87.2019.8.11.0007
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Parte(s) Polo Passivo:
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LEOMIRTO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003177-87.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

LEOMIRTO RIBEIRO - ME, LEOMIRTO RIBEIRO Vistos, etc. Postergo a 

apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto, se não 

comprovado que o veículo não pertencia à pessoa física do requerido 

Leomirto Ribeiro, tal como consta no Relatório Técnico n. 

247/DUDALTAFLO/SEMA/2015, às fls. 83/87 (ID 21610055), e Termo de 

Apreensão de ID 21610055, deve vigorar a presunção de legitimidade 

destes atos, lavrados por agentes públicos, sendo possível atribuir ao 

aludido requerido a conduta ilícita, ao menos para que responda à 

imputação. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE 

CAMINHÃO E REBOQUES ACOPLADOS QUANDO ERAM USADOS EM 

PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (TRANSPORTE IRREGULAR DE 

MADEIRA) - ÔNUS DO PROPRIETÁRIO (E NÃO DO PODER PÚBLICO, QUE 

SE ACHA ACOBERTADO PELA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE SEUS 

ATOS) EM DEMONSTRAR QUE O VEÍCULO NÃO ERA USADO 

COSTUMEIRAMENTE PARA A PRÁTICA ILÍCITA - ENCARGO DEVIDAMENTE 

CUMPRIDO POR PARTE DO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA - 

SENTENÇA MANTIDA, COM MANUTENÇÃO DE LIMINAR. (...) 2. Uma vez 

que a apreensão do veículo foi feita porque ele servia como meio 

transportador de produtos de origem florestal desacompanhado de ATPF 

ou DOF, é ônus do proprietário do mesmo fazer a prova extreme de 

dúvidas de que o caminhão não era utilizado exclusiva e reiteradamente 

em atividade ilícita contra as regras protetivas do meio ambiente. O 

encargo é sempre do proprietário do veículo, já que a apreensão do 

mesmo em um episódio dessa atividade ilícita (e até criminosa) é ato 

administrativo coberto pela presunção de legalidade; cabe ao particular 

interessado desfazer os efeitos dessa presunção, fornecendo prova 

suficiente de que o emprego do tal veículo não era useiro e vezeiro para a 

conduta ilícita. Encargo demonstrado pelo impetrante. 3. Segurança 

concedida e liminar mantida (TRF-3 - ApReeNec: 00095256720164036000 

MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de 

Julgamento: 08/03/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:16/03/2018) Ademais, há elementos probatórios que 

traçam o liame subjetivo do requerido, pessoa física, com a atividade da 

atuação, uma vez que veículo supostamente de sua propriedade estava a 

ingressar no pátio do estabelecimento de sua pessoa jurídica, com 

madeiras com a documentação irregular. Por estas razões, a legitimidade 

será devidamente apreciada junto às questões de mérito. Tocante à 

alegada inépcia da petição inicial, diante da postulação de pedido genérico 

pelo Ministério Público, consigno que é admissível à espécie desta 

demanda a apuração do quantum eventualmente devido, passível de ser 

constatado no curso da fase de conhecimento ou por liquidação da 

sentença, pois, somente com a regular instrução processual, pode-se 

delimitar a extensão dos danos ao meio ambiente, que, a priori, não são 

determinados, mas são determináveis. Corroborando o que ora se 

fundamenta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 

AMBIENTAL ORIUNDO DE VAZAMENTO DE ÓLEO. PETIÇÃO INICIAL ONDE 

POSSÍVEL COMPREENDER, COM ABSOLUTA CLAREZA, A PRETENSÃO 

DEDUZIDA PELO AUTOR. HAVENDO CLARA DESCRIÇÃO DOS FATOS, 

COERENTE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E PEDIDOS EXPRESSOS E 

ESPECÍFICOS, NÃO SE HÁ DE FALAR EM INÉPCIA DA INICIAL. SEMPRE 

QUE O MUNICÍPIO VISAR DEFENDER, EM JUÍZO, O MEIO AMBIENTE, ELE 

POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

ARTIGO 1º DA LEI N. 7.347/85. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE NAS 

AÇÕES INDENIZATÓRIAS EM RAZÃO DE ATO OU FATO ILÍCITO, QUANDO 

NÃO FOR POSSÍVEL DETERMINAR, DE MODO DEFINITIVO AS 

CONSEQUÊNCIAS DANOSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557 

CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - AI: 

00254407120158190000 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, 

Relator: MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 

06/08/2015, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2015) 

Tocante à alegada inépcia da petição inicial, diante da postulação de 

pedido genérico pelo Ministério Público, consigno que a apuração do 

quantum eventualmente devido poderá ser feita na fase de conhecimento 

ou por liquidação da sentença, pois, somente com a regular instrução 

processual, pode-se delimitar a extensão dos danos ao meio ambiente, 

decorrentes das supostas condutas imputadas aos requeridos, pelo que 

rejeito esta preliminar. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, é 

assente perante a jurisprudência dos tribunais tal possibilidade, com 

fundamento no microssistema das ações coletivas e nos princípios da 

precaução e do poluidor-pagador. Nesse sentido: CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AMAZÔNIA. REVELIA. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR. CRÉDITOS FICTÍCIOS INSERIDOS ELETRONICAMENTE NO 

SISTEMA DOF/SISFLORA PARA LEGALIZAR COMÉRCIO ILEGAL DE 

MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. CABIMENTO. IN DUBIO PRO NATURA. DANOS MATERIAIS 

CONCRETOS. PREÇOS MÉDIOS. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Revelia 

que importa em confissão dos fatos alegados na petição inicial, além de se 

tratar de obrigação de indenizar por danos causados ao meio ambiente, 

que é objetiva, solidária e impõe a inversão do ônus da prova, 

interpretação autorizada pelos princípios da precaução e do 

poluidor-pagador. Precedentes deste TRF e do STJ. (...) (TRF-1 - AC: 

00117794320084013900  0011779-43 .2008 .4 .01 .3900 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de 

Julgamento: 28/02/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 12/03/2018 

e-DJF1) No caso vertente, diante do know-how decorrente da atividade 

econômica exercida e de maior conhecimento fático acerca do 

armazenamento e transporte das madeiras, fatos que ensejaram a 
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lavratura dos autos de infração sob análise, cabe aos requeridos 

comprovar que não há ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar 

pleiteado na exordial, sendo estes exatamente as questões relevantes da 

apreciação judicial (art. 357, III e IV, do CPC). Com a inversão do ônus da 

prova, a despeito da inicial indicar a intenção em produzir prova 

testemunhal, concedo novo prazo comum às partes, para que, em até 15 

(quinze) dias, requeiram eventual complementação da atividade probatória. 

Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FRANCISCO DE PAULO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000800-46.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: ALINE GARCIA BRIZOLA EXECUTADO: FABIO FRANCISCO 

DE PAULO Vistos, etc. O executado foi citado pessoalmente para adimplir 

prestações alimentícias (ID 19589716), todavia, manteve-se inerte, não 

efetuando pagamento ou justificando a impossibilidade de fazê-lo, razão 

pela qual, com fundamento no art. 19 da Lei nº 5.478/68 c/c art. 528, §3º, 

do CPC, decreto a prisão civil de Fábio Francisco de Paulo, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias. Conste-se o valor do débito no mandado de prisão, 

correspondente ao montante de R$ 1.174,30 (um mil cento e setenta e 

quatro reais e trinta centavos), cientificando-se o executado que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, §5º, do CPC). Aponha-se no mandado, ademais, 

que em se tratando de prisão civil, o executado não deverá ficar em cela 

comum com os demais presos (art. 528, §4º, do CPC). Paga a prestação 

alimentícia, suspenda-se o cumprimento da ordem de prisão. Ademais, 

defiro o pedido de nova intimação do executado para pagamento das 

prestações vencidas após a citação, de abril de 2019 até a data em que 

for intimado, incluindo também as que vencerão no curso do procedimento, 

nos termos do art. 528, §7º, do CPC, também sob pena de prisão, tendo 

em vista que em sua intimação anterior constou apenas que deveria pagar 

os débitos vencidos até a citação. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 4 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002524-22.2018.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Ativo:
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EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULLINELI FRAGA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002524-22.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSA ARAUJO DA SILVA REU: PAULLINELI FRAGA MARTINS 

Vistos, etc. Preliminarmente, não vislumbro motivo para deferir a 

tramitação dos autos sob segredo de justiça, mormente porque não houve 

qualquer manifestação de interesse da parte autora, enquanto detentora 

de eventual repúdio à publicidade ou não das informações constantes em 

seu prontuário médico, bem assim porquanto, neste caso concreto, 

inexistem elementos que justifiquem afastar a regra da publicidade dos 

atos processuais e porque não há enquadramento às hipóteses legais 

elencadas no art. 189, do CPC. Ante o esposado, indefiro o pedido. 

Tocante à ilegitimidade passiva, faz-se imperiosa a ampla instrução para 

apurar se, de fato, poderia o réu ter prevenido ou não as complicações do 

parto através do acompanhamento pré-natal e se todo o alegado evento 

danoso pode lhe ser atribuído, pelo que esta questão será junto ao mérito. 

Com relação à inversão do ônus da prova, entende o STJ, de forma 

consolidada, pela possibilidade desta alteração, ainda que a 

responsabilidade dos profissionais liberais seja de caráter subjetivo, em 

razão da vulnerabilidade do paciente com relação aos conhecimentos 

técnicos que envolvem demandas indenizatórias, tais como a presente. 

Nesse sentido: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO 

MÉDICO. LESÃO INCURÁVEL NOS NERVOS DAS MÃOS DECORRENTE DE 

CIRURGIA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. 

É possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que 

se trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional 

a demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas 

devidas . Precedentes: AgRg no Ag 969015/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 

28/04/2011 e REsp 696284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009.[...] (AgRg no AREsp 

25.838/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 20/11/2012, DJe 26/11/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. DECISÃO 

MANTIDA. 1. É possível a inversão do ônus da prova em matéria que trata 

sobre erro médico, tendo em vista a natureza consumerista entre as 

partes e a hipossuficiência do paciente, conforme entendimento 

estabelecido no AgInt no AREsp 1097590/MG. 2. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 

04016028320198090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 

Data de Julgamento: 16/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 16/08/2019) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO 

MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. É possível a 

inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que se trate de 

responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a 

demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas 

devidas. (AgRg no AREsp 25.838/PR). Agravo desprovido. (TJ-RS - AI: 

70070907233 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de 

Julgamento: 01/09/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 09/09/2016) No caso vertente, sendo patente a 

vulnerabilidade técnica da autora com relação às condutas que deveriam 

ter sido realizadas pelo médico requerido durante seu pré-natal, defiro a 

inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Não 

havendo questões processuais pendentes, declaro saneado o feito. 

Delimito como questões relevantes para a apreciação judicial a existência 

do dever de indenizar, decorrente de ato ilícito, omissivo ou comissivo do 

réu, o dano e o nexo de causalidade, assim como eventual causa 

excludente da responsabilidade civil subjetiva. A partir da inversão do 

ônus, cabendo ao requerido afastar a pretensão indenizatória, 

demonstrando a retidão de suas condutas, necessária a produção de 

prova pericial médica, a ser feita de forma indireta, com base na 

documentação médica, já requerida pelo réu. Tendo a autora apresentado 

diversos documentos médicos, entendo inócuo determina que os colija aos 

autos, como requestado pelo réu. Alternativamente, defiro o pedido das 

partes no sentido de oficiar ao hospital onde ocorreram os atendimentos. 

Contudo, a providência deve se ater aos termos do art. 401, do CPC[1], 

pelo que determino a citação do Hospital Cristo Redentor, situado na Rua 

F, 480, Centro, nesta Urbe, para que, em até 15 (quinze) dias, apresente 

todo o prontuário médico da autora, referente às internações realizadas, 

nos dias 20 e 21.07.2016 e 27.07.2016 até 01.08.2016, ou justifique o 

motivo para o não atendimento da requisição judicial. Após a apresentação 

dos aludidos documentos, voltem-me conclusos para deliberações acerca 

da complementação da atividade probatória. Alta Floresta, 7 de fevereiro 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 401. 

Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz 

ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001354-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CALBERTO GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))
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ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001354-78.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCO CALBERTO GOMES VIEIRA REU: COMPANHIA DE 

SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de ausência de interesse de agir, fundamentada no 

cancelamento do contrato de seguro discutido, uma vez que realizado 

durante o transcurso do procedimento e porque este fato não é capaz de 

elidir as pretensões indenizatórias apresentadas na exordial, consistentes 

na restituição de valores pagos e em indenização por danos morais. 

Tocante à juntada de prova extemporânea (ID 21074121), assiste razão 

ao autor ao afirmar que essa não deve ser admitida, tendo em vista que 

não se observou o disposto no art. 435, do CPC[1], não sendo esta 

referente a fato novo e não tendo sido justificada sua apresentação após 

a contestação, configurando verdadeira “prova surpresa”, que traz 

insegurança jurídica e ofende o princípio da boa-fé. Nessa trilha jurídica: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 

(ART. 397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. 

INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. 

IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase 

recursal, desde que não se trate de documento indispensável à 

propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o 

princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015). (...) 3. A utilização de 

prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de 

Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude 

processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida 

oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de 

fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da 

ação e esta se queda silente. (...) (STJ - REsp: 1721700 SC 

2017/0304352-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/05/2018). Sendo assim, indefiro a juntada da petição de ID 

21074121, que deve ser excluída dos autos, por consistir em prova 

extemporânea, referente a fato anterior ao ajuizamento, acerca da qual 

não foi justificada sua apresentação à destempo. Adiante, a análise da 

questão posta em juízo parte da premissa de que a relação material que a 

embasa tem nítido caráter consumerista. Isto porque, mesmo que o 

requerente tenha alegado que não celebrou o contrato de empréstimo com 

a instituição financeira requerida, foi atingida pelo evento danoso, 

equiparando-se a consumidor conforme os arts. 2º, parágrafo único, 17 e 

29 do CDC, também configurando a denominação de consumidor 

“bystander”, nos termos da jurisprudência: DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM 

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA 

DA RELAÇÃO JURÍDICA. Fato incontroverso. Relação de consumo. 

Consumidor por equiparação ou bystander. Incidência do art. 17 c/c 29 do 

CDC. Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Ausência de prova de 

culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de 

responsabilidade. Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (art. 

14 do CDC). Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da 

atividade. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Dano moral configurado. 

Damnum in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório. Pretensões 

ao afastamento e à diminuição descabidas. Fixação em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Regra de equilíbrio. 

Extensão e consequência da injustiça. Aplicação da Súmula nº 326 do 

STJ. Consectários legais exclusivamente pela requerida. Sentença 

mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. 

Recurso não provido. (TJSP; APL 1006128-91.2015.8.26.0002; Ac. 

10720593; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 22/08/2017; DJESP 25/08/2017; Pág. 

2208). Neste esteio, tratando-se de relação de consumidor e verificada a 

hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, é cabível a inversão do 

ônus da prova. Com efeito, verifica-se que a parte autora é parte 

hipossuficiente da relação contratual, uma vez que não dispõe de 

informações técnicas referentes à contratação que alega jamais ter 

efetuado, e, por isso, cabível a inversão do ônus da prova, a qual defiro 

neste momento. Não havendo outras questões processuais pendentes, 

declaro saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) a 

inexistência de falha na prestação do serviço; e b) a configuração de 

culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (parte autora). Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e em razão da alteração 

do ônus da prova neste momento, concedo nova oportunidade para que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir em audiência, 

ou ainda, eventual prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

documental, justificando-as com objetividade. Quanto à prova documental, 

a mesma deverá ser juntada no prazo alhures, pendendo sua 

admissibilidade no preenchimento dos requisitos legais, ou seja, 

atentando-se às regras do art. 435, do CPC e demais aplicáveis. Havendo 

pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja acostado o 

respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o causídico se 

o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das testemunhas 

independentemente de intimação. Intimem-se apenas os advogados das 

partes, mediante DJe. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 5 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de 

documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como 

dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses 

atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu 

de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar 

a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

ADAIANE MARTINS PEDROSO OAB - 045.414.121-10 (REPRESENTANTE)

LEOMAR PILGER OAB - 872.423.891-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000937-96.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: S. P. REPRESENTANTE: LEOMAR PILGER, ADAIANE 

MARTINS PEDROSO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, 

informando que o perito anteriormente nomeado não cumpriu os prazos 

para a complementação do laudo de perícia, em substituição nomeio a Drª. 

Letícia Rosa de Andrade para o encargo, podendo realizar nova perícia ou 

complementar o laudo médico pericial anteriormente apresentado. 

Ademais, diante da imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, MAJORO 

os honorários periciais anteriormente fixados para R$ 500,00 (quinhentos 

reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). Junto ao mandado destinado à médica, acoste-se a presente 

decisão, bem como aquela que fixou os critérios para a realização da 

perícia médica e observe-se o procedimento nela firmado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000341-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE DO PRADO LISBOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000341-10.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: LAYANE DO PRADO LISBOA EXECUTADO: MARLON 

BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, 

bem como em consulta ao Sistema PJe, verifico que ação de origem 

tramitou perante o Juízo da 6ª Vara desta Comarca – autos n.º 

1003572-79.2019.8.11.0007, na qual foi apresentado o termo de acordo 

que ora se pretende executar (ID 28671263). Pois bem. Considerando o 

risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decidido 

separadamente (artigo 55, §3º do NCPC), o processamento do presente 

feito deverá será efetuado no Juízo que decidiu a demanda de origem. 

Ademais, cumpre ressaltar que, pela disposição do artigo 531, § 2º, do 

CPC, o cumprimento obrigação será processada nos mesmos autos: “Art. 

531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios. [...] § 2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença.” Portanto, no caso em tela, trata-se de título judicial 

oriundo de sentença proferida em Juízo diverso, de forma que a 

competência para processar e julgar a presente demanda será do Juízo 

da 6ª Vara local, onde foram fixados os alimentos. Portanto, em 

observância ao disposto no art. 55, § 3º c/c art. 531, ambos do CPC, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e julgamento do presente feito e 

o faço para o fim DETERMINAR sua REMESSA ao r. Juízo da 6ª Vara desta 

Comarca. Intime-se. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e cautelas de 

praxe. Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

STARNET INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002957-26.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: STARNET INFORMATICA 

LTDA - ME, JAIME GARCIA DOS SANTOS Vistos, etc. Indefiro o pleito de 

requisição de Imposto de Renda dos requeridos, visto que o exequente 

não comprovou ter esgotado todos os meios disponíveis para a busca de 

bens em nome do requerido, a exemplo de certidões negativas de imóveis 

em seu nome. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar outros bens passíveis de constrição ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 10 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000393-74.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: ABRAO LOPES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, do 

CPC, e deferindo os pedidos sob ID 27321672, este Juízo procedeu à 

busca do endereço da parte requerida através dos sistemas Infoseg e Siel 

e logrou êxito em obter logradouro no qual ainda não foi tentada a citação. 

Assim, determino expedição de cartas para a citação deste nos 

endereços constantes nos extratos em anexo. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001233-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN MACHADO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001233-55.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSIVAN MACHADO DE BRITO Vistos, etc. De acordo com o 

disposto no §3º, do art. 256, do CPC, e deferindo o pedido de ID 23645937, 

este Juízo procedeu à busca dos endereços do requerido JOSIVAN 

MACHADO DE BRITO através do sistema Infoseg e logrou êxito em obter 

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

expedição de cartas para a citação deste nos endereços constantes no 

extrato em anexo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002424-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP 

(REU)

BEATRIZ PEREIRA DE QUEIROZ (REU)

JOSE MARIA ROCHA DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002424-04.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CRISCAR COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, BEATRIZ PEREIRA DE 

QUEIROZ, JOSE MARIA ROCHA DE QUEIROZ Vistos, etc. De acordo com o 

disposto no §3º, do art. 256, do CPC, e deferindo os pedidos sob ID 

27313655, este Juízo procedeu à busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas Infoseg e Siel e logrou êxito em obter logradouro no 

qual ainda não foi tentada a citação. Assim, determino expedição de carta 

para a citação desta nos endereços constantes nos extratos em anexo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 10 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000318-64.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDER LUCIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000318-64.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SANDER LUCIO DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de SANDER LUCIO DOS SANTOS, quanto ao 

veículo discriminado na exordial, gravado com alienação fiduciária. 

Requer, com fulcro no Decreto-Lei 911/64, a concessão da liminar de 

busca e apreensão, em razão do inadimplemento do contrato fiduciário. 
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Aduz, em apertada síntese, que as partes celebraram Contrato com 

Garantia de Alienação Fiduciária, tendo como garantia de alienação 

fiduciária o bem objeto desta ação de busca e apreensão. Afirma que o 

requerido deixou de pagar as parcelas a partir da data de 10/09/2019, cujo 

débito perfaz o montante de R$ 42.740,00 (quarenta e dois mil, setecentos 

e quarenta reais). Fundamenta seu petitório de acordo com o Decreto Lei 

nº 911/69 e com as recentes alterações de sua redação advindas da Lei 

nº 10.931/2004. Requer liminarmente a busca e apreensão do móvel 

descrito, bem como a citação do requerido nos termos do rito aplicável do 

indigitado Decreto, sob as cominações pertinentes. É o Relatório. DECIDO. 

A liminar merece ser concedida. Destarte, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto Lei 911/69, cabível o deferimento da liminar, no que tange ao 

presente Contrato, pois resta comprovada a constituição em mora do 

devedor conforme notificação extrajudicial de fls. 38/39 (ID 28604033), 

pois, apesar de não ter sido entregue, foi enviada para o endereço 

indicado no contrato. Nota-se que o motivo indicado para a devolução, 

“endereço insuficiente”, enseja uma responsabilidade do devedor em 

informar seu endereço correto, bem como qualquer mudança de domicílio, 

não sendo justo exigir do exequente a comprovação do esgotamento de 

todos os meios possíveis para a notificação do executado, quando o 

endereço informado estiver errado. Acerca do assunto é o entendimento 

jurisprudencial: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENDEREÇO 

INEXISTENTE – VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL DO PROTESTO DO 

TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a comprovação da mora 

do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao 

endereço fornecido no contrato. Não sendo possível a notificação via 

correio, é possível a constituição em mora do devedor mediante intimação 

por edital do protesto do título. (Apelação 0803008-59, DESEMBARGADOR 

ODEMILSON ROBERTO CASTRO FASSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

julgado em 27/01/2019, DJe 28/01/2019). E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO - CONTRATO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NÚMERO INEXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. ÔNUS 

DO DEVEDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA EFEITO DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. Em se tratando de busca e apreensão 

decorrente de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio 

de notificação extrajudicial a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. O devedor deve comunicar a alteração 

do seu endereço para fins de recebimento das correspondências 

encaminhadas pelo credor, sob pena de se reputar válida a sua 

constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o 

endereço constante no contrato. (AI 0002441-63.2019.8.27.0000, 

RELATOR EURÍPEDES LAMOUNIER, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS, 

julgado em 07/02/2019). Denota-se que tal entendimento fundamenta-se no 

princípio da boa-fé objetiva que norteia o direito contratual, sendo 

obrigação de o devedor manter atualizado seu endereço a fim de receber 

futuras notificações, visando resguardar o pactuado, não podendo o 

devedor valer-se de sua própria torpeza. Presentes, a priori, os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, DEFIRO a medida liminar 

de busca e apreensão, autorizando a apreensão do veículo TOYOTA, 

modelo HILUX CD 4X4 SRV, ano/modelo 2013/2013, cor BRANCA, Chassi 

n.º 8AJFX29GXD6604383 e placa NUF-9095, que o veículo fique em 

depósito nas mãos do requerente ou quem este indicar nos autos, 

expressamente, como sendo seu representante, o qual deverá assinar o 

respectivo Termo de Depósito, sob as penas da lei. Após executada a 

liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (§ 2.º do artigo 3.º do Decreto 

Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), a parte requerida poderá optar 

pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, através dos valores 

apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o bem 

restituído ao mesmo livre de qualquer ônus. Executada a liminar, a parte 

requerida, querendo, poderá, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso a parte requerida, após a execução da liminar, 

quedar-se inerte, intime-se o requerente-credor fiduciário a requerer 

expressamente o que dispõe a última parte do § 1.º do artigo 3.º do 

indigitado Decreto-Lei, com redação alterada pela Lei n.º 10.931/2004. 

Consigne-se no mandado que, quedando-se inerte, cinco dias após a 

execução da liminar, consolidar-se-á a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor-fiduciário. Cumpra-se conforme 

determinado no art. 212 do CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004119-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON NOSSOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004119-56.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): AMILTON NOSSOL REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Para permitir a devida apreciação do pedido de bloqueio de verbas 

públicas, intime-se o autor para que, em até 10 (dez) dias, apresente nota 

fiscal referente a sua internação em UTI particular, sob pena de resta 

inviável acolher o requesto. Apresentado o documento, intime-se o 

Ministério Público e o Estado de Mato Grosso para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, inclusive para que versem sobre o pedido de 

pagamento de diárias de internação em leito de UTI antes mesmo do 

ajuizamento da demanda. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 24 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA SIROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

THAIS SILVA MENDES OAB - MT0012638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000388-81.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: LUCIANA CARLA SIROTTO EXECUTADO: BENEDITO 

MOREIRA DE FRANCA Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada por LUCIANA CARLA SIROTTO em face BENEDITO 

MOREIRA DE FRANCA. Postulou a concessão da gratuidade da justiça. 

Ocorre, todavia, que há elementos nos autos que afastam a presunção de 

insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas 

estipuladas pelo §3º do art. 99 do CPC. Com efeito, a presente demanda 

versa sobre contrato de cessão onerosa de direitos sobre imóvel urbano 

no valor de 5.200 (cinco mil e duzentas) sacas de soja, representado pelo 

documento de fls. 13/18 (ID 28788584). Ademais, a autora fez-se 

representada por advogado particular, que, aliado aos valores discutidos 

no processo, afasta a presunção de hipossuficiência. Por fim, não há nos 

autos elementos que evidenciam que o polo ativo não possui condições 

financeiras de pagar taxa e custas judiciais. Destarte, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar os documentos que instruem a petição inicial, comprovando 

a alegada hipossuficiência por meio de declarações de imposto de renda, 

holerites, extratos bancários ou demais documentos que considere 

pertinente, sob pena do indeferimento da gratuidade de justiça, termos do 

art. 99, §2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 11 de fevereiro 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000446-84.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA JANE SILVESTRE OAB - 825.584.181-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSBEVAN BENTO AGUIAR (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000446-84.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: L. S. A. REPRESENTANTE: LAURA JANE SILVESTRE 

EXECUTADO: ROSBEVAN BENTO AGUIAR Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença de alimentos proposta por Larissa Silvestre 

Aguiar, representada por sua genitora, Laura Jane Silvestre, em face de 

Rosbevan Bento Aguiar, visando o recebimento de R$ 1340,41 (mil e 

trezentos e quarenta reais e quarenta e um centavos). É a síntese. 

Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que ação de origem 

tramitou perante outro juízo desta comarca. Considerando o disposto no 

art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC, o cumprimento de 

sentença será efetuado no Juízo que decidiu a demanda de origem, ou, no 

Juízo do domicílio do exequente: “Art. 516. O cumprimento da sentença 

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

de jurisdição;” Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 2º, do CPC, 

dispõe que o cumprimento definitivo da obrigação deverá ser processado 

nos mesmos autos em que prolatada a sentença. “Art. 531. O disposto 

neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. (...) § 2º 

O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.” 

Portanto, declino a competência para processo e julgamento do presente 

feito e o faço para o fim determinar sua remessa ao r. juízo da 3ª Vara 

desta Comarca. Preclusa esta decisão, proceda-se às baixas e cautelas 

de praxe e remetam-se os autos. Intime-se. Alta Floresta, 12 de fevereiro 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000402-65.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE ROBSON DOS SANTOS SOUZA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, 

§3º, do CPC. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Tendo em vista que as audiências de 

conciliação desta espécie de processo indenizatório apresentam baixo 

índice de acordos celebrados na etapa inicial do procedimento, 

demonstrando a inocuidade do ato, visando concretizar a norma 

fundamental disposta nos arts. 4º e 6º, do CPC[1], em analogia à regra do 

art. 139, IV, do CPC[2], como forma de promover maior efetividade ao feito, 

deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC. 

Consigno que nesta Comarca são agendados, semestralmente, os 

denominados “Mutirões DPVAT”, nos quais são incluídos todas as 

demandas similares à presente para a realização de perícia médica e 

imediata tentativa de conciliação, como medida de uma prestação 

jurisdicional mais célere, reforçando a possibilidade de dispensa da 

solenidade conciliatória inicial. Cite-se a ré para contestar o pleito no prazo 

legal, sob pena de aplicação do disposto no art. 344 do CPC. Com a 

resposta, à réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] “Art. 4º As 

partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa.” “Art. 6º Todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [2] “Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VI - 

dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito; (...)”. Alta Floresta, 11 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000422-56.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER LARISSA DOS SANTOS DE SOBRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATIELE APARECIDA DOS SANTOS OAB - 017.336.501-99 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE SOBRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000422-56.2020.8.11.0007 

REPRESENTANTE: NATIELE APARECIDA DOS SANTOS EXEQUENTE: 

JENIFFER LARISSA DOS SANTOS DE SOBRAL EXECUTADO: FLAVIO DE 

SOBRAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos 

proposta por Brenda dos Santos Sobral, representada por sua genitora, 

Natiele Aparecida dos Santos e, Jeniffer Larissa dos Santos de Sobral, em 

face de Flavio Sobral, visando o recebimento de R$ 311,70 (trezentos e 

onze reais e setenta centavos). É a síntese. Decido. Analisando 

detidamente os autos, verifico que ação de origem tramitou perante outro 

juízo desta comarca. Considerando o disposto no art. 516, inciso II e art. 

528, § 9º, ambos do CPC, o cumprimento de sentença será efetuado no 

Juízo que decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do domicílio do 

exequente: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

(...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;” 

Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 2º, do CPC, dispõe que o 

cumprimento definitivo da obrigação deverá ser processado nos mesmos 

autos em que prolatada a sentença. “Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. (...) § 2º O cumprimento 

definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos 

autos em que tenha sido proferida a sentença.” Portanto, declino a 

competência para processo e julgamento do presente feito e o faço para o 

fim determinar sua remessa ao r. juízo da 1ª Vara desta Comarca. 

Preclusa esta decisão, proceda-se às baixas e cautelas de praxe e 

remetam-se os autos. Intime-se. Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000434-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID MARIANA DOS SANTOS OAB - 058.288.901-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL ROMARIO MATOS CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000434-70.2020.8.11.0007 

REPRESENTANTE: INGRID MARIANA DOS SANTOS EXECUTADO: MICAEL 

ROMARIO MATOS CRUZ Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia, ajuizada 

por Alexandre Mariano Matos, representado por sua genitora Ingrid 

Mariana dos Santos em face de Micael Romario Matos Cruz. Porém, 

analisando a exordial, vislumbro que não se observou o que dispõe o art. 

320, do CPC, tendo em vista que a sentença homologatória do acordo não 

consta nos autos, sendo este um dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, haja vista que visa o cumprimento da execução 

alimentícia, ato este que não é possível sem a comprovação da 

constituição do título executivo na ação que a originou. Diante disso, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, emende a 

petição inicial, a fim de colacionar aos autos cópia da sentença 

homologatória do acordo, sob pena de indeferimento (parágrafo único, do 

art. 321 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 12 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002781-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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RAFAEL BERNARDES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002781-47.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): RAFAEL BERNARDES MARTINS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Benefício Previdenciário de Prestação Continuada (Amparo Social) 

formulado por RAFAEL BERNARDES MARTINS, em face de INSS- Instituto 

Nacional de Seguro Social, alegando, em síntese, que é portador de 

enfermidade que o deixou incapacitado para a vida independente e para o 

trabalho, necessitando do benefício pleiteado por força do disposto na Lei 

nº. 8.742/93. Recebida a exordial, foi postergada a apreciação da tutela de 

urgência, determinada a realização de perícia médica e estudo 

socioeconômico. Estudo social juntado sob ID 18065283. Laudo pericial 

acostado sob ID 22428709. Citada, a autarquia previdenciária apresentou 

contestação sob ID 22691245, alegando, em suma, que o autor não faz jus 

ao benefício assistencial, vez que ausentes os requisitos legais. 

Certificado o decurso do prazo “in albis” para a apresentação de réplica e 

para manifestação acerca do laudo pericial (ID 28970068). É o breve 

relatório. Decido. Cuida-se de “ação de benefício de amparo social a 

pessoa portadora de deficiência”, em que o autor sustenta estar 

impossibilitado para a vida independente, exigindo de terceiros dedicação 

em tempo integral, obstando que possa exercer qualquer labor, a fim de 

prover o sustento da família, preenchendo, assim, os requisitos exigidos 

pela Lei nº. 8.742 de 1993 e art. 203, inciso V, da Constituição Federal, 

fazendo jus ao benefício pleiteado. A pretensão não merece acolhimento 

ao carecer do respaldo previsto na Lei nº. 8.742/93, que reconhece o 

direito ao amparo social à pessoa portadora de deficiência, que comprove 

não possuir meios de prover a própria mantença e nem de tê-la amparada 

por sua família. A Lei nº. 8.742/93, ao dispor sobre a Assistência Social, 

como norma de regramento infraconstitucional dos benefícios previstos no 

artigo 203 da Constituição Federal, assevera em seu artigo 20, “caput”, 

com a redação dada pela Lei nº. 12.435/2011: “Art. 20. O benefício de 

prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” Na Carta Magna 

dispõe-se: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei.” Especificando, tem-se no art. 20, § 3º do aludido 

diploma legal, que “Considera-se incapaz de prover a manutenção da 

pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 

seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo” (redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011). Partindo dessas premissas, é de se notar que, com a 

realização do Laudo Pericial, devidamente colacionado sob ID 22428709, 

apresentado por profissional habilitado, este constatou que o autor foi 

acometido por osteomielite (CID 10 M86) em fêmur direito, neoplasia 

benigna de partes moles (CID 10 D21) e fibromatose plantar (CID 10 

M72.2). Todavia, a perita assertivamente concluiu que não há qualquer 

deficiência ou incapacidade laborativa: “B) A deficiência ocasiona 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial? Qual o grau do impedimento? Resposta: Não há deficiência. C) 

Os impedimentos, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas? Resposta: Não há impedimento para atividades 

habituais. 5) Nos termos da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – CIF (qualificadores/construtos2 utilizados para os 

diferentes componentes de acordo com o grau de comprometimento), e no 

que se refere ao domínio “Funções e Estruturas do Corpo”, a parte 

apresenta impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas? Quais? Quais são os 

qualificadores das unidades de classificação da deficiência e de seu 

respectivo domínio? Qual o período considerado como de longa duração? 

Resposta: Não há impedimentos.” Neste espeque, não havendo elementos 

contrários nos autos que permitam discordar da conclusão da perita 

judicial, ficando evidente que o autor possui competências físicas e 

cognitivas para o desempenho de funções laborativas, inexiste motivo que 

justifique a concessão do benefício pleiteado, conclusão corroborada pelo 

parecer psicossocial coligido sob ID 18065283. Em face do exposto, 

extingo o processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o autor em custas e honorários advocatícios fixado 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução 

restará suspensa pelo prazo legal em virtude da gratuidade da justiça 

anteriormente deferida. A requisição de pagamento dos honorários 

periciais por intermédio do sistema AJG foi efetuada em gabinete, 

conforme documentos em anexo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANDA BATISTA CORREA (AUTOR(A))

MERCEDES VALIS (AUTOR(A))

NIVALDO PEDRO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADAIR JOSE ALTISSIMO OAB - PR32288 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000731-82.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MERCEDES VALIS, NIVALDO PEDRO BATISTA, NILVANDA 

BATISTA CORREA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. MERCEDES VALIS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, com pedido de antecipação de 

tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e de 

NIVALDO PEDRO BATISTA e NILVANDA BATISTA CORREA. Aduz, em 

síntese, que foi casada com José Pedro Batista de 1958 a 2007, e que, 

mesmo depois de separados judicialmente, continuaram a conviver como 

se casados fossem, até a data do óbito de José Pedro, que era segurado 

do INSS, pelo que, em virtude da presunção da dependência financeira, 

faz jus ao recebimento de pensão por morte. Pleiteia o reconhecimento da 

união estável e a concessão de pensão por morte. Devidamente citado, o 

INSS apresentou resposta (ID 7918246), arguindo a preliminar de 

prescrição e defendendo a não comprovação de convivência marital e 

dependência econômica. Pediu a improcedência. Réplica sob ID 8796123. 

A requerida Nilvanda Batista Correa trouxe contestação sob ID 9225002, 

arguindo a ausência de seu interesse processual, e, no mérito, o 

desconhecimento acerca da alegada união estável. Expressou a não 

oposição à pretensão, mas pediu a improcedência do pedido. Réplica sob 

ID 9682425, acerca da contestação de Nilvanda Batista Correa. Certificada 

a não apresentação de resposta no prazo legal pelo requerido Nivaldo 

Pedro Batista (ID 9870808). Decisão saneadora sob ID 11309829. 

Comunicado o óbito da autora (ID 11492375), com a juntada da 

correspondente certidão (ID 11492376). Pedido de habilitação de Nivaldo 

Pedro Batista sob ID 11644718 e de Nilvana Batista Correa sob ID 

11768971. Deferidos os pedidos de habilitação, com a extinção do feito 

sem resolução de mérito quanto aos réus Nilvanda Batista Correa e 

Nivaldo Pedro Batista, diante da confusão processual, e determinada a 

produção de prova testemunhal. Termo de audiência de instrução sob ID 

19114136. Alegações finais pela agora autora, Nilvanda, sob ID 19435036, 

e pelo autor, sob ID 19661877, quedando-se silente o INSS (ID 26977397). 

É a síntese. Decido. A pensão por morte é benefício previdenciário pago 
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aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, conforme 

previsão do art. 201, V, da Constituição Federal de 1988. Analisando os 

dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria (arts. 16, 26 e 74 da 

Lei nº 8.213/91), conclui-se que aludido benefício demanda o 

preenchimentos das seguintes condições: a) existência do óbito; b) 

qualidade de segurado do falecido; c) condição de dependente da parte 

autora em relação ao de cujus; d) se for o caso, comprovação de 

dependência econômica. In casu, é incontroverso o óbito (ID 5543178) e a 

condição de segurado do falecido, reconhecida pelo INSS como segurado 

especial rural entre os períodos de 31/01/2007 a 01/12/2016 e pelo 

pagamento de benefício previdenciário entre 21/0/1997 a 11/02/2012, em 

conformidade ao CNIS sob ID 5543191. Quanto à condição de dependente, 

restou caracterizada nos autos a união estável estabelecida entre a 

autora e o de cujus, após terem se divorciado, senão vejamos. No que se 

refere à caracterização da união estável, faz-se mister a convivência 

pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição 

de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil. As 

testemunhas ouvidas em audiência, Maurinda Alves Pereira e Simone 

Cristina Moreno, declararam conhecer a requerente, Mercedes Valis, e o 

falecido, como também afirmaram que a convivência do casal foi pública, 

notória e duradoura, persistindo até a data do falecimento do instituidor, 

não havendo dúvidas de que o casal vivia como se casados fossem, 

mesmo depois de terem se divorciado. Ambos residiam na mesma 

residência, em comunidade rural, e, mesmo durante o período em que se 

divorciaram, chegou a testemunha Maurinda, vizinha do casal, 

desacreditar que estavam de fato se separando, pois permaneceram 

convivendo como marido e mulher. Ademais, as testemunhas afirmaram, 

com segurança, que Mercedes Valis cuidou de José Pedro Batista até seu 

último dia de vida, inclusive sendo responsável pelo funeral. A alegação 

de dependência econômica foi devidamente corroborada pelas 

testemunhas, que aduziram que o casal dependia um do outro para 

subsistência. Neste passo, há provas documentais que complementam a 

prova testemunhal, quais sejam: certidão de casamento, com separação 

averbada, entre a autora e o “de cujus” (ID 5543177) e reconhecimento de 

qualidade de segurado especial do instituidor pelo CNIS (ID 5543191). 

Resta, pois, configurada a convivência more uxorio, caracterizada a 

affectio societatis familiar, impondo o reconhecimento da união estável, 

instaurada após a separação do casal. Assim, tratando-se de 

companheira do segurado falecido, dispensável a comprovação de 

dependência econômica, nos termos do art. 16, §4º, da Lei n. 8.213/91. 

Preenchidos os requisitos legais, é impositiva a concessão do benefício de 

pensão por morte a Mercedes Valis, contada de forma retroativa de 

14/03/12, data de entrada de requerimento administrativo indevidamente 

negado, até a data de seu óbito, em 18/11/2017, valores estes que devem 

ser rateados entre seus dois únicos sucessores, ora autores após a 

habilitação, Nivaldo Pedro Batista e Nilvanda Batista Correa. Em face do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a união 

estável de Mercedes Valis e José Pedro Batista, da data do trânsito em 

julgado da sentença de separação, em 20/08/2007, até o óbito de José 

Pedro em 11/02/2012, e para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício “pensão por morte” em favor de Mercedes 

Valis, da data do requerimento administrativo, em 14/03/2012, até a data 

de seu óbito, em 18/11/2017, devendo o montante das parcelas em 

questão ser pago aos filhos, Nivaldo Pedro Batista e Nilvanda Batista 

Correa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. A título 

de honorários advocatícios, condeno o requerido em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o 

momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC. Custas pelo INSS, 

dispensado do pagamento em razão da isenção legal. Em atenção ao 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. Cumpra-se. Alta Floresta, 31 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002162-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002162-83.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAO JOSE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. JOÃO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário de 

auxílio-doença c/c concessão de aposentadoria por invalidez, com pedido 

de tutela de urgência, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Aduz, em síntese, ser segurado da previdência social, e que após o 

preenchimento da carência, faz jus aos benefícios pleiteados. Juntou 

documentos. Indeferida a tutela de evidência e designada perícia médica 

sob ID 20127896. Laudo pericial sob ID 24831078. Certificada a não 

apresentação de resposta do réu no prazo legal (ID 27347928). 

Manifestação do autor sob ID 28679049. Requisição do pagamento dos 

honorários periciais sob ID 28989527. Em síntese, é o relatório. Decido. 

Inicialmente, considerando que a autarquia requerida foi devidamente 

citada e não apresentou resposta, decreto-lhe a revelia, nos termos do 

art. 344, do CPC, incidindo sobre o feito apenas os efeitos processuais. A 

concessão do auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

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

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

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por 

perícia médica a incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem 

como o período de carência (art. 25, I, da Lei nº 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

nº 8.213/91. Ao regulamentar a lei em apreço, enuncia o art. 43, caput, do 

Decreto nº 3.048/99: Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida a CARÊNCIA exigida, quando for o caso, será devida ao 

SEGURADO que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado INCAPAZ PARA O TRABALHO E INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

(destacou-se). Da análise dos mencionados preceptivos, verifica-se ser 

imprescindível a presença dos seguintes requisitos legais, necessários a 

ensejar a procedência do pedido inicial: a) qualidade de segurado; b) 

carência, se for o caso; c) incapacidade para o trabalho e 

insuscetibilidade de reabilitação. Em análise a documentação juntada aos 

autos, verifica-se que a qualidade de segurado da parte autora ficou 

devidamente demonstrada, conforme CNIS sob 20120262 - Pág. 20, 

mediante o recebimento do benefício de auxílio-doença de 28/08/2013 a 

05/12/2018, tendo a cessação ocorrido após pedido de prorrogação 

efetuado tempestivamente. Neste ponto, apesar da narrativa constante na 

exordial, pretende a demanda o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, com a concessão de aposentadoria por invalidez se 

constatados os requisitos legais. Outrossim, após perícia médica, também 

restou demonstrado nos autos que a parte autora encontra-se acometida 

de doença que a incapacita permanentemente para sua atividade habitual, 

operador de máquina, de acordo com a conclusão constante no laudo de 

ID 24831078. O laudo indicou que as três patologias que acometem o autor 

(tendinopatia do manguito rotador bilateral (M751), protrusão discal (M519) 

e impacto femoroacetabular (M169), apesar de poderem ser tratadas por 

cirurgia, ainda manterão a restrição do uso de força física, e, por isso, não 

poderá o requerente exercer atividades braçais, e, por isso, resultam em 

incapacidade permanente. Destacando que a conclusão judicial não está 

adstrita ao que delineado no laudo pericial, além de sopesar a idade da 

parte autora (quarenta e nove anos) e seu baixo grau de instrução 

(analfabeto), entendo como improvável a reinserção do segurado no 

mercado de trabalho, ensejando a concessão da aposentadoria por 

invalidez. Por entender oportuno, trago à baila: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS 

ATENDIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. IDADE AVANÇADA E BAIXA 

INSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. As conclusões trazidas no 
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laudo pericial indicam a existência de incapacidade laboral da parte 

requerente para exercer suas atividades profissionais habituais. Embora 

tenha sido constatada incapacidade apenas parcial e permanente, não se 

mostra viável, ante a idade do requerente (sessenta e oito anos) e sua 

baixa instrução, a reabilitação para desempenhar outras atividades 

compatíveis com a sua limitação, mormente ante a informação de que a 

patologia observada encontra-se em fase evolutiva (fls. 120). Dessa 

forma, merece ser mantida a sentença de concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ao requerente. 6. A DIB será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação ou a 

data do laudo médico pericial, observando-se, em todos os casos, os 

limites do pedido autoral e da pretensão recursal. (...) (TRF-1 - AC: 

0 0 0 5 3 4 0 1 2 2 0 1 7 4 0 1 9 1 9 9 0 0 0 5 3 4 0 1 2 2 0 1 7 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: 10/07/2019). Quanto ao início da incapacidade, tem-se 

que o laudo pericial aponta o diagnóstico ocorrido no ano de 2012 por 

laudo do exame de tomografia computadorizada, razão pela qual a data do 

início do benefício deve ser a partir da cessação indevida do benefício, 

ocorrida em 06.12.2018 (ID 20120262 - Pág. 20). Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão 

de benefício por incapacidade é necessária prova da invalidez 

permanente para qualquer atividade laboral - no caso de aposentadoria 

por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou para o seu trabalho ou atividade 

habitual por mais de quinze dias consecutivos - tratando-se de 

auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social; e do preenchimento do período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais. Além disso, a Lei exige, 

como pressuposto negativo, a inexistência de doença preexistente à 

filiação, salvo se evolutiva ou em estado de progressão. 2. Constatada a 

incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, com 

data de início anterior àquela em que cessado o benefício de 

auxílio-doença, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez desde 

a cessação indevida. 3. Juros moratórios devidos no percentual de 1%, 

incidindo esse percentual até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

respeitada a Súmula n. 111 do STJ, consoante precedentes desta Corte. 

(AC 0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 

16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão de tutela antecipada, atualmente correspondente 

à tutela de urgência prevista no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

referido preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência prevista no art. 

300 do Novo CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro 

pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, 

as provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, 

prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, 

uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida 

demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão. 

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser provisoriamente 

satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse 

mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa 

avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido 

o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., 

Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). Partindo dessas premissas, no caso, 

a probabilidade do direito invocado restou demonstrada de forma 

inequívoca, a qual é extraída da documentação acostada à inicial, da qual 

constam exames e atestados médicos concluindo pela incapacidade 

parcial e permanente da demandante para o labor. Ademais, encontra-se 

acostado aos autos o laudo pericial de ID 24831078 atestando a 

incapacidade total e permanente da parte autora para o trabalho. No que 

concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vislumbro sua presença no fato de se tratar de verba de 

caráter alimentar, de quem está impossibilitado de trabalhar. Assim já 

decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 

Caracterizada a prova inequívoca das alegações deduzidas pelo 

requerente, o pedido de antecipação de tutela jurisdicional deve ser 

deferido, conforme preceito disposto no art. 273 do CPC. Comprovado que 

ainda persiste o que motivou o pagamento do auxílio – doença justifica-se 

sua manutenção até que a dúvida seja dirimida na Ação principal, tendo 

em vista o caráter alimentar desse benefício. (AI, 106124/2011, DES. 

MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 24/04/2012, Data da publicação no DJE 01/05/2012). 

Por conseguinte, foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do 

Novo CPC, razão pela qual o deferimento de tutela antecipada é medida de 

rigor. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à parte autora da aposentadoria por 

invalidez, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença, 

ocorrida em 06.12.2018 (ID 20120262 - Pág. 20), julgando extinta a ação, 

com resolução de mérito. Ao INSS, por fim, cumpre submeter o autor a 

exames médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas 

pertinentes (art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual 

modo, fica o autor obrigado a submeter-se a exames médico-periciais 

quando determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do 

benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da 

situação fática, referente à incapacidade do requerente, sob pena de se 

incorrer em descumprimento de decisão judicial. Deve ser compensado 

eventual pagamento de benefício que a autarquia ré já tenha feito. A título 

de tutela de urgência, determino que o benefício alhures seja implantado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da autarquia 

previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). A 

correção monetária deve ser aplicada desde quando devida cada parcela, 

com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da citação para as 

parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do respectivo 

vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o índice de 

remuneração da caderneta de poupança. A título de honorários 

advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC. Sem custas 

processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Novo Código de 

Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 10 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001857-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE VILALTA OJEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001857-70.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

WESLEY HENRIQUE VILALTA OJEDA Vistos, etc. Não é necessária a 

deflagração da fase de cumprimento de sentença, pedido efetuado no 

bojo da petição de ID 19739892, porquanto há depósito de quantia mais do 

que suficiente para satisfazer o valor condenação e também porque o réu, 

diga-se executado, espontaneamente, requereu a reserva de parte do 

depósito para tal finalidade. A situação equipara-se, pois, ao cumprimento 

espontâneo da condenação, devendo ser acolhidos os pedidos de ambas 

as partes, uma vez que coincidentes. Assim, determino a expedição de 

alvará no valor de R$ 4.454,15 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e 

quatro reais e quinze centavos) para a conta bancária apontada pelo 

exequente (ID 19739892) e o restante deverá ser endereçado ao 

executado (ID 18059981). Ante o exposto, declaro extinta a execução, 

nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem honorários ou custas 

complementares. Expeçam-se os alvarás. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se, intimem-se e cumpram-se. Alta 

Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004526-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004526-62.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): VANEIDE MARIA DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. VANEIDE MARIA DE ALMEIDA ajuizou ação 

de restabelecimento de auxílio doença em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, ser segurada da 

previdência social e que, após receber auxílio-doença, a autarquia 

requerida negou indevidamente a manutenção do benefício, uma vez que 

persiste sua incapacidade. Juntou documentos. Laudo pericial sob IDs 

17166917 e 27336521. Citada, a autarquia previdenciária apresentou 

contestação sob ID ID 28300635, alegando, em suma, a inexistência de 

incapacidade laborativa e da comprovação da qualidade de segurado e do 

preenchimento da carência. Subsidiariamente, postula que, em havendo 

procedência, que haja a incidência dos juros e correção monetária nos 

moldes da Lei n. 9.494/97. Réplica sob ID 28786782, reiterando os termos 

da inicial. Em síntese, é o relatório. Decido. Procedo ao julgamento 

antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por ser 

desnecessária a produção de outras provas. Ademais, com espeque no 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, da 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT, com fulcro também no 

art. 139, VI, do CPC, a perícia foi realizada antes da citação, e, por isso, os 

requisitos apresentados junto à contestação não serão apreciados, até 

mesmo porque aqueles já respondidos são mais do que suficientes para a 

análise das pretensões autorais. O segurado da Previdência Social tem 

direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por 

perícia médica a incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem 

como o período de carência (art. 25, I, da Lei nº 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

nº 8.213/91. Ao regulamentar a lei em apreço, enuncia o art. 43, caput, do 

Decreto nº 3.048/99: Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida a CARÊNCIA exigida, quando for o caso, será devida ao 

SEGURADO que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado INCAPAZ PARA O TRABALHO E INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

(destacou-se). Da análise dos mencionados preceptivos, verifica-se ser 

imprescindível a presença dos seguintes requisitos legais, necessários a 

ensejar a procedência do pedido inicial: a) qualidade de segurado; b) 

carência, se for o caso; c) incapacidade para o trabalho e 

insuscetibilidade de reabilitação. O INSS contestou a incapacidade total e 

permanente da autora para o trabalho, a qualidade de segurado e a 

carência. A qualidade de segurada e a carência estão estampadas pelo 

CNIS de ID 17148638. A carência, por sua vez, também encontra-se 

demonstrada no CNIS, além de ter sido reconhecida pelo INSS pela 

concessão de auxílio-doença em 3 (três) oportunidades. No que tange à 

incapacidade laborativa total e insuscetibilidade de reparação, o laudo 

pericial de ID 24873369 e 27336521 comprova o preenchimento desta 

condição, asseverando que a autora possui incapacidade total e 

permanente para o trabalho, em razão de protusões discais em coluna 

lombar, que causam dor incapacitante no local, e perda auditiva severa 

bilateral. Quanto ao início da incapacidade, tem-se que o laudo pericial de 

ID 23993545 aponta para, pelo menos, o ano de 2017, a partir de laudo de 

ressonância magnética da coluna lombar e exame de audiometria, razão 

pela qual a data do início do benefício deve ser a partir da cessação 

indevida, ocorrida em 11/07/2017 (ID 17148638). Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão 

de benefício por incapacidade é necessária prova da invalidez 

permanente para qualquer atividade laboral - no caso de aposentadoria 

por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou para o seu trabalho ou atividade 

habitual por mais de quinze dias consecutivos - tratando-se de 

auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social; e do preenchimento do período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais. Além disso, a Lei exige, 

como pressuposto negativo, a inexistência de doença preexistente à 

filiação, salvo se evolutiva ou em estado de progressão. 2. Constatada a 

incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, com 

data de início anterior àquela em que cessado o benefício de 

auxílio-doença, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez desde 

a cessação indevida. 3. Juros moratórios devidos no percentual de 1%, 

incidindo esse percentual até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

respeitada a Súmula n. 111 do STJ, consoante precedentes desta Corte. 

(AC 0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 

16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da concessão da tutela de 

urgência. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo 

dessas premissas, no caso, a probabilidade do direito invocado restou 

demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da documentação 

acostada à inicial, bem como das provas colhidas durante a instrução do 

processo. Ademais, encontra-se acostado aos autos o laudo pericial, 

atestando a incapacidade permanente da autora para o trabalho, 

evidenciando a plausibilidade das alegações constantes da exordial. No 

que concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vislumbro sua presença no fato de se tratar de verba de 

caráter alimentar, de quem está impossibilitada de trabalhar. Assim já 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 26 de 925



decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). Por conseguinte, 

foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do CPC, razão pela 

qual a concessão, em sede de tutela de urgência, é medida que se impõe. 

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a 

implantar definitivamente o benefício de “aposentadoria por invalidez” em 

favor da parte requerente, à data da indevida cessão, em 11/07/2017 (ID 

17148638), nos moldes delineados na fundamentação desta sentença. A 

título de antecipação de tutela, determino que o benefício alhures, se 

cessado, seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação 

da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida 

cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do 

respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o 

índice de remuneração da caderneta de poupança. A título de honorários 

advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do CPC. Sem custas processuais. 

Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 11 de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002260-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002260-05.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA, SANDRA GOMES 

PINHEIRO DA SILVA, JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA, THIAGO 

GOMES PINHEIRO DA SILVA, JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança de indenização de cobertura de seguro prestamista 

proposta por Elena Gomes Pinheiro da Silva e outros contra BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Alega a requerente que é viúva de Domingos 

Pinheiro da Silva, falecido em 22.09.2016, e os demais autores são seus 

filhos. Afirma que o requerido era correntista da requerida e possuía 

seguro de vida, com cobertura para os eventos de morte natural, 

acidental, invalide permanente por acidente e auxílio funeral. Aduz que 

após o óbito do marido, procedeu à apresentação dos documentos 

exigidos pela requerida, administrativamente, e obteve a resposta que as 

indenizações haviam sido pagas. Assevera, veementemente, que não 

houve pagamentos, porquanto nenhum dos autores os recebeu. Pleiteia a 

condenação da ré ao pagamento das indenizações estipuladas nas 

apólices 900.018 e 900.330, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 

sob ID 15878016, arguindo, como preliminar, a legitimidade ativa, por 

entender que o legitimado para postular é o espólio e não os herdeiros. No 

mérito, defende que as apólices contratadas referem-se a seguro 

prestamista e não a seguro de vida, e, por isso, restringem-se à extensão 

dos débitos garantidos. Asseverou que os débitos foram devidamente 

quitados, havendo assim o pagamento da indenização. Pediu a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Réplica sob ID 16302550. 

Decisão saneadora sob ID 16886630. É a síntese. Decido. Procedo ao 

julgamento imediato, por entender que as provas documentais constantes 

nos fólios eletrônicos são mais do que suficientes para dirimir a 

controvérsia e julgar as pretensões autorais, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Para a solução da lide, basta que se entenda a natureza do contrato 

prestamista, como é estipulada a cobertura e como são realizados os 

pagamentos que visam, pela própria finalidade do instrumento, saldar 

compromissos ou dívidas contraídas pelo segurado. Para tanto, 

transcrevo a seção “Objetivo do Seguro”, constante sob ID 15878021 - 

Pág. 24 (fl. 128 dos autos), referente à Apólice n. 900.018: “Obedecidas 

as condições e os limites da garantia adiante estabelecidos, assim como o 

pagamento do Prêmio correspondente, este seguro tempo por objetivo a 

quitação de dívida ou compromisso do Segurado prestamista em 

decorrência de sua morte por qualquer causa ou invalidez permanente 

total por acidente.” Da seção de garantias (ID 15878021 - Pág. 25), 

extrai-se: “4.1.1. Objetivo da Garantia Garantir ao Estipulante o pagamento 

de uma Indenização, até o limite do saldo devedor, na ocorrência de morte 

do Segurado por causas naturais ou acidentais, excluídos os casos 

constantes do subitem 4.1.2, respeitado o disposto nestas Condições 

Gerais, especialmente no item 5.15, e nas disposições legais aplicáveis. 

Havendo saldo remanescente, resultante da diferença entre o Capital 

Segurado e o saldo devedor junto ao Estipulante, este será pago aos(s) 

Beneficiário(s). Por definição contratual, o Estipulante “É a pessoa jurídica 

que contrata o Seguro, conforme os critérios de aceitação da Seguradora, 

previstos nestas Condições Gerais, e que representa todo o grupo de 

segurado ficando investida dos poderes de representação dos Segurados 

perante a Seguradora”. Estabelece o contrato de seguro também que “O 

primeiro Beneficiário será o Estipulante, até o valor do saldo da dívida ou 

do compromisso. Nos casos em que o Capital Segurado ultrapassar o 

saldo anteriormente referido, a diferença será paga ao(s) segundo(s) 

Beneficiário(s), que é(são) a(s) pessoa(s) designada(s) pelo Segurado”. 

Por fim, convém conceituar Segurado como “pessoa física que 

convencionou pagar prestações ao Estipulante para amortizar a dívida 

contraída ou para atender a compromisso assumido, de acordo com a 

operação de crédito realizada”. Noutros termos, o seguro prestamista visa 

garantir o pagamento de dívidas oriundas de contratos celebrados pelo 

segurado em caso de ocorrência dos eventos previstos, cabendo à 

Seguradora (in casu a Bradesco Vida e Previdência S.A., conforme 

Cláusula 3.22, ID 15878021 - Pág. 25) pagar ao Estipulante todo o valor da 

dívida, até o limite da cobertura contratada, e destinar a quantia 

remanescente, se houver, aos beneficiários. No caso da Apólice n. 

900330, o Estipulante é BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e o 

beneficiário é o BCO BRADESCO (080.202.053-49) 8624, como registrado 

no comprovante de pagamento de sinistro (ID 15878024), que demonstra a 

quitação da cobertura de R$ 515,37 (quinhentos e quinze reais e trinta e 

sete centavos), relativo ao uso de cartão de crédito, com Capital Segurado 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por sua vez, quanto à Apólice n. 

900018, figura como Estipulante e como Beneficiário o Banco Bradesco 

S/A (ID 17162688), tendo sido paga a dívida no valor de R$ 1.392,33 (mil 

trezentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), em 09.01.2017, 

com Capital Segurado de R$ 6.977,73 (seis mil novecentos e setenta e 

sete reais e setenta e três centavos), referente a empréstimo consignado 

a benefício previdenciário. Sopesando estas informações, fica evidente 

que aos autores não foi pago qualquer valor porque, por previsão 

contratual, a eles não há qualquer direito quanto ao recebimento da 

indenização, seja no valor da dívida acobertada ou mesmo quanto ao valor 

remanescente desta com relação ao Capital Segurado, pois, como 

destacado, o valor do débito é destinado ao Estipulado e o restante ao 

Beneficiário, se houver saldo residual. Em ambas as apólices sob 
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discussão, os autores não figuram como Benificiário ou Estipulante, pelo 

que é manifestamente improcedente o pleito de que condenação da 

requerida a qualquer pagamento relativo ao contrato, seja no viés 

contratual, seja pela aplicação da legislação consumerista. Acerca desta 

última, diante da regularidade de atuação da requerida, inexiste falha na 

prestação do serviço a justificar a almejada reparação de dano, em pleno 

cumprimento do ônus processuais delimitado à requerida pelo art. 14, §3º, 

do CDC. Outrossim, é seguro concluir que a atuação da requerida na 

execução do contrato está em plena conformidade com os contratos de 

seguro, com as apólices, com a legislação aplicável e com o ordenamento 

jurídico, e, por isso, não há conduta que justifique o dever de indenizar os 

danos morais pleiteado. Por entender oportuno, trago à colação: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NÃO ATRELADO À HIPÓTESE DE NECESSIDADE 

DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - INADEQUAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. - O 

contrato de seguro de proteção financeira, também chamado de seguro 

prestamista, tem como intuito permitir o adimplemento da dívida constante 

no contrato de financiamento firmado pelo segurado, caso seja vítima de 

algum sinistro (morte, acidente ou desemprego) e não seja possível o 

cumprimento da obrigação - A pretensão da parte para o recebimento do 

seguro, não lhe assegura o recebimento da pretendida indenização, pois o 

beneficiário do seguro é o estipulante, credor do contrato de empréstimo, 

a quem devem ser pagos os valores da indenização securitária para a 

amortização da dívida. (TJ-MG - AC: 10672130148840001 MG, Relator: 

Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de 

Publicação: 05/07/2019) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e 

extingo o feito, com resolução de mérito. Condeno os autores ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade da 

condenação suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000669-42.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MAYCO DYONI EGER DE SALES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. MAYCO DYONI EGER DE 

SALES, qualificado nos autos, ajuizou ação de restabelecimento de 

benefício previdenciário de auxílio-doença c/c concessão de 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência, em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Aduz, em síntese, 

ser segurado da previdência social, e que após o recebimento de 

auxílio-doença, a autarquia requerida negou-lhe indevidamente a 

manutenção do benefício. Juntou documentos. Postergada a apreciação 

da tutela de urgência e designada perícia médica sob ID 7297945. Laudo 

pericial sob ID 12329545. Contestação tempestiva sob ID 12467785, na 

qual o INSS defendeu que a incapacidade constatada judicialmente é 

apenas parcial, o que não impede o exercício laboral de outra atividade, 

razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos. Réplica 

sob ID 14449174. Determinada a realização de laudo pericial complementar 

(ID 14835850). Novo laudo sob ID 19496578. Nova contestação sob ID 

19922830. Nova réplica sob ID 26614371. Requisição do pagamento dos 

honorários periciais sob ID 28987649. Em síntese, é o relatório. Decido. 

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo INSS, por 

verificar que da cessação do benefício previdenciário ocorrida em 

14/02/2017, com a negativa de pedido tempestivo de prorrogação, não 

houve o decurso de prazo de 5 (cinco) anos de qualquer uma das 

parcelas requestadas, até o aforamento desta demanda em 13/03/2017. 

Outrossim, pela preclusão consumativa, a segunda contestação não será 

considerada, assim como os quesitos apresentados na oportunidade, 

após a elaboração do laudo pericial com os quesitos do INSS 

apresentados no Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT. A concessão 

do auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado 

temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: “Art. 59. O 

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

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

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

(quinze) dias consecutivos.” Em análise a documentação juntada aos 

autos, verifica-se que a qualidade de segurado da parte autora ficou 

devidamente demonstrada, conforme CNIS sob ID 12467793 - Pág. 2, 

mediante o recebimento do benefício de auxílio-doença de 19/07/2007 a 

14/02/2017, tendo a cessação ocorrido após pedido de prorrogação 

efetuado tempestivamente. Outrossim, após perícia médica, também restou 

demonstrado nos autos que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que a incapacita permanentemente para sua atividade habitual, de 

acordo com a conclusão constante no laudo de ID 19496578 e a resposta 

ao quesito “11” apresentado pelo réu. O laudo pericial assentou que as 

patologias constatadas impedem o exercício da atividade laboral de 

mecânico para qual o autor estava habilitada, por demandar esforços 

físicos mais intensos do que pode a parte desempenhar, havendo 

limitação de mobilidade de quadril e joelho direito, com dores no local, 

justificando a concessão do benefício de auxílio-doença, enquanto durar a 

incapacidade ou, se consolidada, até que o INSS faça a conversão à 

aposentadoria por invalidez. Por entender oportuno, trago à colação: 

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AUXÍLIO DOENÇA. TERMO FINAL. 1. Hipótese 

onde o laudo concluiu pela incapacidade para o trabalho temporária e 

suscetível de eliminação por cirurgia (fl. 85). Assim, descabe a concessão 

de aposentadoria por invalidez, tal como reclamado pela parte autora. 

Cabe assegurar-lhe, entretanto, que o pagamento do auxílio-doença 

ocorra enquanto durar a invalidez, que no caso do autor foi fixada pelo 

perito em 90 (noventa) dias a contar da realização da cirurgia (fl. 88). 2. 

Apelação do autor provida em parte, para condenar o INSS, ainda, a pagar 

ao autor o benefício de auxílio-doença até decorridos 90 (noventa) dias a 

contar da realização da cirurgia, salvo se verificada, antes, a cessação 

da incapacidade. Mantida a sentença em seus demais termos. Inexistência 

de remessa oficial. (TRF-1 - AC: 00361252520154019199, Relator: JUIZ 

FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 12/11/2018) Quanto ao 

início da incapacidade, tem-se que o laudo pericial aponta para a data de 

acidente ocorrido no ano de 2003, razão pela qual a data do início do 

benefício deve ser a partir da cessação indevida, ocorrida em 15/02/2017 

(ID 12467793). Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEVIDAMENTE CESSADO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Para a concessão de benefício por incapacidade é 

necessária prova da invalidez permanente para qualquer atividade laboral 

- no caso de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91) - ou 

para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos - tratando-se de auxílio-doença (art. 60, da Lei 8.213/91); da 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social; e do 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais. Além disso, a Lei exige, como pressuposto negativo, a 

inexistência de doença preexistente à filiação, salvo se evolutiva ou em 

estado de progressão. 2. Constatada a incapacidade total e permanente, 

sem possibilidade de reabilitação, com data de início anterior àquela em 

que cessado o benefício de auxílio-doença, é devido o benefício de 

aposentadoria por invalidez desde a cessação indevida. 3. Juros 

moratórios devidos no percentual de 1%, incidindo esse percentual até a 

entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009. Os honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula n. 111 

do  STJ ,  consoan te  p receden tes  d e s t a  C o r t e .  ( A C 

0001727-11.2010.4.01.3805 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.121 de 

16/09/2015). 4. Apelação do INSS e remessa oficial tida por interposta 

desprovidas. (AC 0024532-75.2007.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.184 de 

13/11/2015). Apenas quando ausentes informações aptas a evidenciar a 

data da incapacidade o benefício há de ser deferido a partir do laudo 

pericial judicial, o que não é a hipótese. Da antecipação dos efeitos da 

tutela. Para a concessão de tutela antecipada, atualmente correspondente 
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à tutela de urgência prevista no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

referido preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência prevista no art. 

300 do Novo CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro 

pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, 

as provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, 

prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, 

uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida 

demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão. 

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser provisoriamente 

satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse 

mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa 

avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido 

o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., 

Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). Partindo dessas premissas, no caso, 

a probabilidade do direito invocado restou demonstrada de forma 

inequívoca, a qual é extraída da documentação acostada à inicial, da qual 

constam exames e atestados médicos concluindo pela incapacidade 

parcial e permanente do demandante para o labor. Ademais, encontra-se 

acostado aos autos o laudo pericial de ID 19496578 atestando a 

incapacidade parcial e permanente da parte autora para o trabalho. No que 

concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vislumbro sua presença no fato de se tratar de verba de 

caráter alimentar, de quem está impossibilitado de trabalhar. Assim já 

decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - INTERRUPÇÃO DO 

PAGAMENTO - RESTABELECIMENTO - POSSIBILIDADE - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 

- COMPROVAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se o 

acervo probatório comprova que a doença que motivou o pagamento do 

auxílio doença ainda persiste, contrariando a perícia do INSS, justifica-se a 

manutenção do pagamento, até que a dúvida seja dirimida na ação própria, 

tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário. A multa 

deve ser arbitrada, para garantir o cumprimento da medida já que a 

questão se trata de caráter alimentar. (AI, 5156/2011, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

07/08/2012, Data da publicação no DJE 25/09/2012). RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 

Caracterizada a prova inequívoca das alegações deduzidas pelo 

requerente, o pedido de antecipação de tutela jurisdicional deve ser 

deferido, conforme preceito disposto no art. 273 do CPC. Comprovado que 

ainda persiste o que motivou o pagamento do auxílio – doença justifica-se 

sua manutenção até que a dúvida seja dirimida na Ação principal, tendo 

em vista o caráter alimentar desse benefício. (AI, 106124/2011, DES. 

MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 24/04/2012, Data da publicação no DJE 01/05/2012). 

Por conseguinte, foram atendidos os requisitos indicados no art. 300 do 

Novo CPC, razão pela qual o deferimento de tutela antecipada é medida de 

rigor. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES aos pedidos formulados na inicial, para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício auxílio-doença, desde a 

data da indevida cessação em 15/02/2017 (ID 12467793), julgando extinta 

a ação, com resolução de mérito. O auxílio-doença será devido até que o 

beneficiário recupere sua capacidade para as atividades laborativas ou, 

insuscetível de recuperação, seja submetida a processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentado 

por invalidez, a teor do que dispõe o artigo 62 da Lei 8.213/91. Ao INSS, 

por fim, cumpre submeter o autor a exames médico-periciais, na 

periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 

8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Observo, contudo, que a cessação do benefício somente deverá ocorrer 

se ficar constatada uma mudança da situação fática, referente à 

incapacidade da requerente, sob pena de se incorrer em descumprimento 

de decisão judicial. Deve ser compensado eventual pagamento de 

benefício que a autarquia ré já tenha feito. A título de tutela de urgência, 

determino que o benefício alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). A correção monetária deve ser aplicada 

desde quando devida cada parcela, com base no INPC, e os juros 

moratórios contando-se da citação para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela e do respectivo vencimento para as que lhe 

são posteriores, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de 

poupança. A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo 

com a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do 

Novo CPC. Tocante ao laudo pericial sob ID 12329545, apesar de deveras 

sucinto e de não responder os quesitos apresentados, tendo a perita 

indicado a necessidade de avaliação por médico de outra especialidade, 

mas considerando que foi necessária a avaliação do autor para a 

apresentação do referido laudo, determino a requisição de pagamento dos 

honorários previamente estipulados pela decisão de ID 7297945, no 

importe de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas processuais. Em 

atenção ao artigo 496, §3º, I, do Novo Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de 

fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000618-65.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): EDINA NOGUEIRA PINHEIRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. EDINA NOGUEIRA PINHEIRO ajuizou 

ação visando a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

Aduz, em síntese, ser segurada da previdência social e que, após o 

período de carência, está incapacitada para o trabalho. Juntou 

documentos. Postergada a apreciação da tutela de urgência para após o 

laudo pericial (ID 3249892). Laudo pericial sob ID 19495656. Citada, a 

autarquia previdenciária não apresentou resposta no prazo legal (ID 

26109770). Réplica sob ID 28681994. Requisição do pagamento de 

honorários periciais sob ID 28681994. Em síntese, é o relatório. Decido. 

Inicialmente, decreto a revelia da requerida, por não ter apresentado 

resposta no prazo legal, mas apenas com os efeitos processuais, por 

versar o feito sobre direitos indisponíveis. O segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica a incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como o período de carência (art. 25, I, da Lei nº 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. Ao regulamentar a lei em apreço, 

enuncia o art. 43, caput, do Decreto nº 3.048/99: Art. 43. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida a CARÊNCIA exigida, quando for o caso, 

será devida ao SEGURADO que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado INCAPAZ PARA O TRABALHO E 

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa 

condição. (destacou-se). Da análise dos mencionados preceptivos, 

verifica-se ser imprescindível a presença dos seguintes requisitos legais, 

necessários a ensejar a procedência do pedido inicial: a) qualidade de 

segurado; b) carência, se for o caso; c) incapacidade para o trabalho e 
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insuscetibilidade de reabilitação. Por sua vez, a concessão do 

auxílio-doença encontra guarida no artigo 59 da Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado 

temporariamente para o exercício de suas funções. Vejamos: “Art. 59. O 

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

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

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

(quinze) dias consecutivos.” Todavia, nos termos dos preceptivos 

supramencionados, para fazer jus ao recebimento do benefício 

previdenciário vindicado, imprescindível se faz a comprovação da 

incapacidade para o trabalho, e, para a aposentadoria por invalidez, a 

insuscetabilidade de reabilitação. Através do laudo pericial de ID 

19495656, foi constatado pelo perito, assertivamente, que a autora não 

está incapacitada para o trabalho, seja para aquele anteriormente exercido 

ou qualquer outro. Com efeito, a conclusão do médico ortopedista foi 

lavrada com os seguintes termos: “A periciada possui lesão inflamatória 

nos ombros (bilateral) sem lesões tendíneas. Pequenos abaulamentos e 

protusões discais sem sinais de radiculopatias. As lesões foram 

documentadas em ressonância nuclear magnética em 2016. As lesões 

acima descrita são tratadas clinicamente e não levam a limitação, podendo 

haver cura total do quadro”. Evidenciada a ausência de incapacidade, não 

há falar em concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

ainda que eventualmente presentes os demais requisitos legais. Em face 

do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte autora em custas e 

honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, cuja execução restará suspensa pelo prazo legal em 

virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida. A requisição de 

pagamento dos honorários periciais por intermédio do sistema AJG foi 

efetuada, conforme documento anexado aos autos digitais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de 

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

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000405-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DE LOURDES PILGER DOBROVOSKI (REQUERENTE)

NELSON PILGER (REQUERENTE)

NEUSA PILGER DOS SANTOS (REQUERENTE)

GERALDA SABINO PILGER (REQUERENTE)

LUCIANI PILGER COMBINATO (REQUERENTE)

RENILZO SABINO PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALOSIOS PILGER (REQUERIDO)

 

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

Ministério Público do Estado de Mato Grosso sob Id 29085447, impulsiono 

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

Advogados, para apresentar GIA-ITCMD devidamente quitada, assim como 

certidão negativa conjunta da PGE/SEFAZ e certidão negativa de débitos 

do Município de Aparecida de Goiânia/GO, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005063-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GP - AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001974-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR BELKIOR PASSARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a Exceção de Pré-Executividade 

oposta sob Id 29104006, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001580-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001580-20.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado 

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

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas. Intimem-se. Transitada em 

julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS 

GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Alta Floresta, 

MT, 29 de janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

M. GILDO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000398-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANDIRA FERREIRA DE BRITO MACANEIRO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ MACANEIRO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002618-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA-REGIA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA GASPAR - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001754-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZINEI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001754-29.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado 

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

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, requisite-se a transferência de eventuais valores depositados 

nos autos para conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação 

em favor da Procuradora do respectivo Município. Isento de custas. 

Intimem-se Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS 

NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE 

EXECUTADA. Após, ARQUIVEM-SE os autos. Expeça-se o necessário. 

Alta Floresta, MT, 10 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004160-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

V. C. C. OAB - 078.764.271-11 (REPRESENTANTE)

MARILEIA CRISTINA COUTINHO OAB - 020.340.781-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. D. S. (REQUERIDO)

M. A. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004160-86.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão sob o ID 28787196, considerando ainda, a natureza da 

presente ação, para o fim de se evitar provável realização infrutífera da 

solenidade e, consequentemente, atender ao Princípio da Duração 

Razoável do Processo, DEIXO de redesignar audiência inicial para 

tentativa de conciliação entre a parte autora e o demandado MARCOS 

ADRIANO ALVES DA SILVA. Sendo assim, EXPEÇA-SE nova Carta 

Precatória para citação referido réu para, querendo apresentar 

contestação no prazo legal, consignando-se que, deverá manifestar-se 

sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não impugnados serão 

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

CPC. Se, eventualmente, com a contestação, a parte requerida suscitar 

matéria preliminar, ou, se juntar documentos novos, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias. Outrossim, tendo 

em vista o acordo entabulado entre a parte autora e o réu CLEVERSON DE 

OLIVEIRA DA SILVA, com manifestação favorável do Ministério Público (ID 

27296120), bem como a pouca idade do demandante, com a consequente 

ausência de vínculo socioafetivo, e ainda, o aporte do resultado negativo 

de DNA (ID 24191699), HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo celebrado entre as partes. Intimem-se. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Transcorrido in albis o prazo recursal, RETIFIQUE-SE o 

polo passivo da ação para o fim de excluir o demandado CLEVERSON DE 

OLIVEIRA DA SILVA, bem como, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório competente 

para as retificações pertinentes, qual seja, excluir da certidão de 

nascimento do menor PIETRO GABRIEL COUTINHO DA SILVA paternidade 

atribuída ao réu CLEVERSON DE OLIVEIRA DA SILVA, bem como, dos 

avós paternos e do patronímico "DA SILVA". Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8108 Nr: 36-78.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B

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

OAB:5091-B

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

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

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

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

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

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

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Rita Campos 

Filles Lotfi - OAB:11.755 MS

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado por 

Petrobrás Distribuidora S/A em face do espólio de Euclides Dobri, 

representado pela inventariante Karen Anne Back para a consecução de 

seus créditos no valor atualizado de R$ 2.905.281,54 (dois milhões 

novecentos e cinco mil duzentos e oitenta e um reais com cinquenta e 

quatro centavos).

Com o pedido, houve a juntada de cópias às fls. 304/338.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve a extinção do feito, sem 

resolução mérito, em face do requerido Euclides Dobri, diante da ausência 

de regularização do pólo passivo, após ter sido noticiado o seu 

falecimento, conforme expresso à fl. 292.

Dessa forma, nesse feito, inviável a apresentação de novo pedido de 

cumprimento de sentença, tal como veiculado pela parte credora às fls. 

301/303.

ISTO POSTO, diante da preclusão da sentença parcial de fl. 300, INDEFIRO 

os pedidos de fls. 302v/303 e determino a intimação da parte credora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o prosseguimento 

do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de penhora, sob 

pena de remessa dos autos ao arquivo, pelo prazo de um ano, a partir do 

qual iniciará a fluência do prazo prescricional intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67743 Nr: 706-33.2010.811.0007
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Tonini

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

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Arlindo Tonini, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito com 

fulcro no art. 924, V do CPC/15, considerando o cancelamento das 

inscrições atinente a CDA deste feito, por ocorrência da prescrição da 

demanda.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que houve o cancelamento das inscrições 

atinentes a CDA desde feito, por ocorrência da prescrição da demanda, o 

feito deve ser extinto com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo 

Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91838 Nr: 5738-19.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Bezerra de Sousa

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta em desfavor de Antônio Bezerra de Souza.

Sob as fls.75/76 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

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

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93795 Nr: 1962-74.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Aparecido da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta em desfavor de Emerson Aparecido da Silva.

Sob as fls.39/41 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve 

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

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98767 Nr: 7120-13.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Cândia Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Adriano Candia Lima, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito com 

fulcro no art. 924, V do CPC/15, considerando o cancelamento das 

inscrições atinentes a CDA deste feito, por ocorrência da prescrição da 

demanda.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que houve o cancelamento das inscrições 

atinentes a CDA desde feito, por ocorrência da prescrição da demanda, o 

feito deve ser extinto com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo 

Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99557 Nr: 1046-06.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gregório Saroa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Mauro Gregório Saroa, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito nas 

fls.20/23, eis que houve o pagamento da CDA que ensejou a presente 

demanda, com fulcro no art. 924, II do Código de Processo Civil.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 
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DE MÉRITO.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67935 Nr: 899-48.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detoni & Miosso Ltda, Narciso Miosso, Edi 

Detoni

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NARCISO MIOSSO, Cpf: 27885992934, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido EDI DETONI, Cpf: 

09173862991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): R$ 864,76 (oitocentos e sessenta e quatro reais e 

setenta e seis centavos) penhorados em conta bancária de titularidade de 

Edi Detoni na instituição financeira Banco Bradesco; R$ 24,73 (vinte e 

quatro reais e setenta e três centavos) penhorados em conta bancária de 

titularidade de Narciso Miosso na intistuição financeira Banco Bradesco. 

OBSERVAÇÃO: O prazo para eventual impugnação à penhora realizada 

nos autos é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3°, do Código de 

Processo Civil.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE NESELLO 

BRICATTE BARROS, digitei.

 Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2020

Vinicius Augusto Jans Paiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94097 Nr: 2313-47.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Selegrãos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telson José Gomes e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TELSON JOSÉ GOMES E CIA LTDA, 

CNPJ: 08788900000157. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Executada, acima qualificada, em lugar 

incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, quitar o débito 

discutido na presente ação. Adverte-se que, havendo pronto pagamento, 

no prazo assinalado, não incidirão honorários em cumprimento de 

sentença ou multa estipulada em 10% (dez por cento), conforme o art. 

523, §1° do Código de Processo Civil. Em caso de pagamento parcial, 

dentro do prazo previsto, incidirão multa e honorários previstos no art. 

523, §1°, CPC, sobre o valor residual.

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença, conforme pleiteado às fls. 172/173 c/c cálculo de fls. 175/176. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Sementes 

Selegrãos Ltda e executado Telson José Gomes & Cia Ltda, bem como 

seja certificado a existência de custas pendentes. 2) Atualize-se o débito 

pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. Após, INTIME-SE a parte 

executada, por edital, para no prazo de 15 dias, quitar o débito, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, incluindo os honorários 

arbitrados no cumprimento de sentença e a multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, em razão do disposto 

no artigo 523 do Código de Processo Civil.4) Consigne-se que, 

transcorrido o prazo constante do item “2” sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, se o quiser, ofereça 

impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 525 do 

Código de Processo Civil.5) Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis.6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Advertência: Transcorrido o prazo sem a devida quitação da dívida, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a Parte Executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, se o quiser, ofereça 

impugnação nos autos, devendo, para tanto, limitar-se à matéria constante 

no art. 525 do Código de Processo Civil.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE NESELLO 

BRICATTE BARROS, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória movida por Sementes 

Selegrãos LTDA em face de Telson José Gomes e CIA LTDA tendo como 

objeto o pagamento do valor atualizado em R$ 69.627,39, em razão de 

prova escrita sem eficácia de título executivo.

Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2020

Vinicius Augusto Jans Paiva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 3661-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Botelho de Souza, MEBD, AD, Ana Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Didoni - Espólio

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a Certidão lançada pelo Sr. Oficial 

de Justiça à Fl. 144, pugnando o que entender pertinente no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114191 Nr: 2643-39.2014.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meiriane Geisa Nonato Freire Pupim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) .ISTO POSTO, determino à parte Autora que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial e apresente memoria atualizada do débito, 

devidamente instruído com parecer ou documento elucidativo, sob pena de 

indeferimento do procedimento de liquidação de sentença.Certificado o 

decurso do prazo acima, caso haja o cumprimento dessa determinação 
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pela Autora, nos termos dos artigos 509, inciso II e 511 do CPC, determino 

a CITAÇÃO PESSOAL do Estado requerido, por remessa dos autos, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, oferte Contestação.Cumprido o ato 

citatório e certificado o decurso do prazo de Contestação, intime-se a 

parte Autora, por meio de seu causídico, para manifestação, pelo prazo de 

15 (quinze) dias e voltem-me conclusos.Doutro lado, caso decorra in albis 

o prazo para manifestação da parte Autora, certifique-se e voltem-me 

conclusos para prolatar sentença extintiva do feito.Intime-se. Cite-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133960 Nr: 7271-37.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campos Cândido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Pinheiro Segantine, Marcos da Silva 

Borges, James Rogério Baptista, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VITOR PINHEIRO 

SEGANTINE, para devolução dos autos nº 7271-37.2015.811.0007, 

Protocolo 133960, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 2591-29.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Vicente da Silva

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91929 Nr: 5806-66.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que não houve o decurso do prazo 

prescricional quinquenal.

Com efeito, após a determinação de prosseguimento do feito, 

considerando-se o retorno dos autos do TJMT, aos 03/03/2017(fl. 79), a 

exequente não realizou mais diligencias para a localização de bens da 

parte devedora passíveis de penhora.

Por fim, a exequente requereu consulta, via sistema BACENJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de valores de titularidade do 

executado.

 Dessa forma, defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

Executada até o valor indicado à fl. 94.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação, caso não haja a indicação de bens de 

titularidade do devedor passiveis de penhora, encaminhem-se os autos ao 

arquivo, nos termos do artigo 40 da LEF, cujo termo inicial será a data da 

ultima determinação de busca de bens (03/03/2017 - fl. 79).

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 176902 Nr: 850-89.2019.811.0007

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta 

Floresta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procurador da Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a Fazenda Nacional manifestou nas 

fls. 31 que não é parte do Processo de nº 1909-06.2005.811.0007, cuja 

representação processual é da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

ocasião que compete á Procuradoria-Geral Federal.

Destarte, pugno pela retificação do cadastro processual de modo que se 

trata de processo relacionado á Comissão de Valores Mobiliários, 

representado pela Procuradoria Geral Federal.

Outrossim, Defiro o pedido e determino a remessa dos autos para o 

endereço acostado nas fls.31.

Intime-se. Cumpra-se

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001460-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA MARTINS DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1001460-40.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 2.605,00 ESPÉCIE: [Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]

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

FLORESTA POLO PASSIVO: Nome: VILMA MARTINS DOS SANTOS - ME 

Endereço: RUA d, 670, SETOR D, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros 

de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garantir a 

execução, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município 

de Alta Floresta/MT, em face de Vilma Martins dos Santos, pleiteando o 

recebimento de R$ 2.605,36, conforme CDA n° 428/2019. DECISÃO: 

"Vistos. 1) DEFIRO o pedido retro, portanto, expeça-se Edital, com prazo 

de 30 dias, para a citação da executada, atentando-se para a regra 

contida no artigo 8º, IV da Lei 6.830/80. 2) Decorrido “in albis” o prazo do 

item “1”, nos moldes determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde 

já, como curador especial da executada, o douto Defensor Público que 

milita nesta Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para 

manifestar no feito. 3) Após, VISTA dos autos à parte exequente para 
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pugnar o que entender de direito. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 23 de janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TANIA DOS 

SANTOS LIMA SÓCIO DA SILVA, digitei. Alta Floresta/MT, 11 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005437-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA MARIA DE JESUS BONFIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1005437-40.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: ALVINA MARIA DE JESUS BONFIM POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, 

do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduz o autor ser legítimo possuidor do 

imóvel usucapiendo, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, com 

a devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano denominado Lote 17, Quadra R-02, 

situado no Embrião Urbano de Carlinda, com área de 500,00 m², objeto da 

matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta 

sob o n.º 1.403, Livro 2-G. DECISÃO: "Vistos. 1) Considerando a 

informação da parte autora de que não reúne condições financeiras para 

aparelhar a petição inicial e cumprir a determinação para emenda, para o 

fim de garantir o devido acesso à justiça, ACOLHO o pedido de 

reconsideração sob o ID 28669622, postergando para a fase instrutória a 

verificação da necessidade no caso concreto, de perfeita individuação do 

imóvel usucapiendo, tendo em vista o poder geral de instrução do juiz, 

previsto no art. 370 do Código de Processo Civil. 2) No ponto, RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 3) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 4) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

ora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do Novo 

Código de Processo Civil. 5) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias, e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 6) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias - 

os quais não precisam ser necessariamente aquele em nome de quem o 

imóvel está registrado, mas quem tem a posse do bem - e, por edital, com 

prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, 

do CPC, para contestarem no prazo legal. 7) DEIXO de determinar a 

notificação do credor averbado na matrícula do imóvel em questão, para 

figurar como assistente do réu nos presentes autos, tendo em vista o 

recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo da massa 

falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível 

da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui 

interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não 

era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

referida notificação o que justifica ainda, a competência deste Juízo e não, 

aquele da massa falida. 8) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. CUMPRA-SE." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE NESELLO BRICATTE BARROS, 

digitei. Alta Floresta/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002488-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO SIERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 25 de 

Julho de 2019, às 14h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACHADO SIERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002488-43.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALEX MACHADO 

SIERRA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor que ao realizar consulta de seu 

nome junto ao sistema do Requerido SERASA, foi surpreendido com a 

informação de que haveria um processo de execução tramitando contra 

si, na comarca de Peixoto de Azevedo – MT, autos nº 

0001828-23.2016.8.11.0023 (código 78951), o que gerou a negativação 

de seu CPF junto ao órgão de proteção ao crédito. Argumenta que na 

verdade a ação judicial não é movida em face do Autor, mas ao contrário, 

trata-se de demanda proposta pela empresa “Suprema Comércio de 

Máquinas LTDA”, da qual o autor é o sócio majoritário e figura como 

representante da empresa, propondo a ação em face de Odete Nelci 

Bonafin, porém, o requerido fez constar em seu sistema que ele seria o 

devedor na demanda. Por fim, alega o autor que não foi comunicado 

previamente acerca da restrição de seu nome junto a ré, sendo que 

exerce a profissão de empresário e tal situação tem-lhe causado inúmeros 

transtornos, pois precisa de seu nome limpo para bem administrar seus 

negócios e agora necessita justificar aos bancos e aos inúmeros 

fornecedores com os quais mantém relacionamento o porquê da restrição 

em seu nome. A tutela de urgência foi deferida mediante decisão de Id nº 

20639993. Em contestação (Id nº 22068625) a requerida sustenta que a 

ação de execução foi inserida nos cadastros da Serasa mediante 

informação captada no Diário da Justiça do Estado do Mato Grosso que 

confirma a publicidade que caracteriza os atos consignados nas 

serventias públicas, onde a ré tem o acesso franqueado a todos os 

interessados. Ocorre que, no ato da inserção, em decorrência de uma 

falha operacional, a famigerada ação de execução restou reproduzida 

para o CPF do Autor, ora Exequente, conjuntamente anotado com a 

verdadeira Executada. Contudo, afirma a Ré que não agiu com o intuito de 

causar dano o autor, pois sua única intenção foi acatar a ordem judicial, 

contudo, por um lapso, resultou na inserção da ação de execução para o 

CPF do Autor. Insurge ainda a requerida que não há necessidade de 

prévia comunicação do autor nos casos de anotação de ação de 

execução reproduzidos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Repetitivo nº 1.344.352/SP, já decidiu pela desnecessidade de 

comunicação, não havendo portanto, não há elementos capazes de 

conferir indenização por danos morais ao autor. Pois bem, verifica-se 

estarmos diante de uma relação de consumo, onde a responsabilidade do 

fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Das 

provas anexadas aos autos, vê-se que, de fato, a ação de execução, 

autos nº 0001828-23.2016.8.11.0023 (código 78951), em tramite na 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (Id nº 20596614) possui no polo ativo 

o autor, na condição de representante da empresa Exequente, e não como 

Executado/Réu, assim como, o documento de Id nº 20596605 comprova a 

negativação do CPF do autor junto à requerida em relação aquela 

demanda, concluindo-se pela veracidade das alegações do autor nos 

termos do art. 373, inciso I do CPC. Ademais, a própria requerida 

demonstra sua falha na prestação de serviço, quando tacitamente assume 

que “em decorrência de uma falha operacional, a famigerada ação de 

execução restou reproduzida para o CPF do Autor, ora Exequente”. 

(Contestação Id nº 22068625, pág. 2). Neste aspecto, a requerida não 

conseguiu demonstrar a ocorrência das excludentes de responsabilidade 

do art. 14, §3º do CDC, já que não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da existência de dívida ou relação jurídica entre as partes. 

Portanto, o nome do autor foi indevidamente lançado em cadastro restritivo 

de crédito em razão da existência de ação de execução que não tramita 

em face dele. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso se consolidou no sentido de que não havendo engano justificável 

pela requerida caracteriza-se falha na prestação de serviços passível de 

indenização, vejamos: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – DÉBITO ADIMPLIDO – DANO MORAL IN RE IPSA - 

EMPRESA DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A inclusão ou manutenção indevida do nome 

do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano 

moral, o qual se opera in re ipsa. 2. Nos termos do art. 7º, § único do CDC, 

havendo multiplicidade de ofensores, todos devem responder 

solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. Tratando-se de 

danos morais decorrentes de descumprimento contratual, os juros de 

mora devem ser contabilizados a partir da citação.(TJMT. N.U 

0001696-31.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – RETIRADA 

POSTERIOR DO APONTAMENTO INDEVIDO – IRRELEVÂNCIA – DANO 

MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao 

crédito com base em dívida reconhecida como inexistente caracteriza 

dano moral “in re ipsa”, independentemente de eventual retirada do 

apontamento após a propositura da ação. 2. O arbitramento da 

indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das 

partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica 

dos envolvidos e da exequibilidade, sempre com apreço pelo princípio da 

razoabilidade. (TJMT. N.U 0003437-04.2017.8.11.0024, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

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

DJE 18/12/2019) Na espécie, o dano moral não prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in 

reipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, CONFIRMO A 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a falha na prestação dos serviços da requerida, 

devendo a ré providenciar a baixa definitiva da pendência judicial 
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constante no cadastro do autor, relativa ao processo judicial nº 0001828- 

23.2016.8.11.0023 (código 78951), em trâmite perante a comarca de 

Peixoto de Azevedo – MT; b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do ato ilícito (art. 398, CC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (súmula 54/STJ), 

ambos ocorridos em 12/03/2019 (data da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se 

nada for requerido em 15 dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010798-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 9570599, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n.º. 

9570625 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

9570599, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 03 DE 

MARÇO de 2019, às 17h00min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

CAMILA BRITO Estagiária Matrícula 37462

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001225-73.2019.8.11.0007 AUTOR(A): PEDRO RAIMUNDO 

EVARISTO ABEL REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Visando a 

competência da fazenda pública recebo presente feito dando regular 

andamento no processo. diante dos expostos,INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 

e concordância, respectivamente. Intime- se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA ANDREASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000579-29.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ELIANA 

APARECIDA ANDREASSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI 

BETO ROSSI POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAIMUNDO EVARISTO ABEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001225-73.2019.8.11.0007 AUTOR(A): PEDRO RAIMUNDO 

EVARISTO ABEL REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Em 

percuciente análise dos autos virtuais, verifico que o despacho lançado 

no Id º 28060030 foi confirmado equivocadamente, já que não foi 

submetido à correção desta Magistrada. Assim, chamo o feito a ordem 

com o escopo de retirar a visibilidade do referido despacho, bem como 

retificar o despacho nos seguintes termos: INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência, sob pena de indeferimento. Consigno 

que a parte demandada já pugnou pela produção de prova oral (Id nº 

28542722). Assim, INTIME-SE a parte autora do teor deste despacho. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RIPOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003437-04.2018.8.11.0007 INTERESSADO: THIAGO 

FREITAS PACHECO REQUERIDO: AUGUSTO CESAR RIPOL Vistos. Tendo 

em vista que dia 20 de abril de 2020 é ponto facultativo, conforme Portaria 

1454-PRES/2019 do TJMT e visando a readequação de pauta, redesigno a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 14 DE MAIO DE 

2020, às 14:00 horas. Proceda-se o cadastro da Defensoria Pública 

representando os interesses da parte requerida. Intimem-se as partes, 

bem como, as testemunhas arroladas. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 
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LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS OAB - 985.705.011-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 25 de 

Março de 2020, às 14h40min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004254-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SILVERIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 13 de 

Novembro de 2019, às 13h20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001444-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLUS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001444-23.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO 

FREITAS PACHECO REQUERIDO: MULTIPLUS S.A. Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo autor no Id nº 26325724. Assim, proceda-se a inclusão da 

LATAM Airlines Brasil no polo passivo da ação e a exclusão de Multiplus 

S/A. Após, designe-se data para audiência de conciliação e cite-se e 

intimem-se, consignando as advertências legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010329-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA ROSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP (EXECUTADO)

NELMA ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010329-72.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: J. V. ARROTEIA - 

ME EXECUTADO: NELMA ROSA DOS SANTOS INFORMATICA - EPP, 

NELMA ROSA DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE o credor para, em cinco 

dias, manifestar nos autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010579-42.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIGONI & BORTOLI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos cálculo atualizado da dívida, para posterior 

expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NILSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000594-95.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARLENE 

NILSON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMARA CORINTA 

HAMMOUD COSTA, EDMARA DANTAS RODRIGUES POLO PASSIVO: CAB 

ALTA FLORESTA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004376-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004376-47.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Certificado o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e considerando que o valor não excede 

ao estabelecido em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO o cálculo do 

débito apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes 

acerca da homologação do cálculo. Decorrido o prazo recursal contra a 

presente decisão homologatória, OFICIE-SE ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

solicitando a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial, nos termos do Provimento nº 

11/2017-Conselho da Magistratura, encaminhando cópias dos documentos 

mencionados no artigo 3º, §1º da referida norma. Apurado o cálculo e 

constatado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o crédito se enquadra 

como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício Requisitório diretamente ao 

ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído 

com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o 

eletrônico:http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissãoPublicaForm.d

o. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-07.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIOMILSON EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 28303742, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000040-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUZA DE FATIMA QUINZANI 01399493132 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PROSINAL SINALIZACAO DE VIAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000040-97.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: MARLUZA DE 

FATIMA QUINZANI 01399493132 EXECUTADO: PROSINAL SINALIZACAO 

DE VIAS LTDA. - ME Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito. Em seguida, 

tendo em vista a iminência de entrada em vigor da Lei n° 13.869/2019 e 

com o escopo de evitar a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida, por cautela, DETERMINO a intimação da parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo 

apresentado pela parte exequente. Caso haja discordância da parte 

executada com o valor do cálculo, REMETA-SE o processo eletrônico ao 

CONTADOR JUDICIAL para fins de elaboração do cálculo atualizado, 

observando-se os parâmetros indicados no título exequendo, bem como 

abatendo-se eventual valor pago ou depositado nos autos. Elaborado o 

cálculo pelo contador judicial, as partes deverão ser intimadas para 

manifestar em 05 (cinco) dias. Caso haja concordância (expressa ou 

tácita) da parte executada com o cálculo apresentado, retornem os autos 

eletrônicos conclusos para análise do pedido de penhora de ativos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de novembro de 2019. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 27515176, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza Paro

 Cod. Proc.: 49139 Nr: 1311-81.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaldo Hortencio do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rech - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

 Vistos.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que a obrigação 

objeto de execução foi integralmente satisfeita, tendo em vista a alienação 

judicial do bem penhorado e o depósito pelo arrematante do valor 

suficiente para a satisfação do crédito, o qual foi devidamente pago ao 

credor mediante a expedição de alvará eletrônico de liberação, conforme 

determina o art. 904, I, do CPC.

Verifica-se, ademais, que a alienação judicial do bem penhorado foi 

realizada a prazo, motivo pelo qual constou na carta de arrematação a 

garantia hipotecária sobre o próprio bem.

Após o cumprimento do mandado de imissão na posse, sobreveio a 

informação de que o arrematante promoveu a quitação antecipada do bem 

arrematado, estando depositado nos presentes autos o saldo 

remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, requisitando-se a baixa da 

hipoteca oriunda da arrematação a prazo, tendo em vista a quitação 

integral do preço pelo arrematante.

Considerando a penhora no rosto dos presentes autos, proveniente do 

Juízo da Terceira, processo de código n° 69909, DETERMINO a 

transferência do saldo remanescente da alienação judicial àquele Juízo, 

devendo a Secretaria da Vara formalizar a comunicação após a 

transferência dos ativos, solicitando-se, inclusive, ao Juízo da Terceira 

Vara, as providências para a baixa da penhora constante do R-4, nos 

termos do art. 1.144 da CNGC.

Por fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de pendência de custas processuais.

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TIBES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001263-22.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI EXECUTADO: SIRLEI TIBES DOS SANTOS Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no artigo 512 da 
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CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. Sobre o 

assunto segue o recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA 

BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE 

AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro 

por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não 

caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de 

dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do 

CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 

satisfação do direito do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou parcialmente frutífero o 

bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do 

FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis 

de penhora. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-79.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MATEUS TOGNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000511-79.2020.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO MATEUS 

TOGNI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. 

Trata-se de ação movida em face do MTPREV com pedido de antecipação 

de tutela, objetivando a suspensão dos descontos da contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno do autor. Narra a parte 

autora que o requerido efetuou de forma indevida descontos de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno recebido pelo 

requerente, tendo em vista a existência de tese com repercussão geral 

prevendo a impossibilidade dos referidos descontos. Pois bem. O artigo 

294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na segunda hipótese será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme dicção 

do artigo 311, inciso II, do CPC. O requerente informa que à luz das 

premissas estabelecidas, foi fixada em repercussão geral seguinte tese 

pelo STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade” – RE 593068/SC. Com efeito, a tese firmada 

pelo Superior Tribunal Federal se amolda ao caso concreto, tendo o 

requerente comprovado documentalmente os descontos de contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA para determinar a SUSPENSÃO do desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno do autor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). INTIME-SE o requerido da presente decisão. CITE-SE a 

parte ré, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Considerando a 

matéria tratada nos presentes autos virtuais, cancele-se a realização de 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000701-81.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JUCELIA RIBEIRO DA SILVA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no art. 
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512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000477-07.2020.8.11.0007 REQUERENTE: VALDIR LUIZ 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Trata-se de 

ação movida em face do MTPREV com pedido de antecipação de tutela, 

objetivando a suspensão dos descontos da contribuição previdenciária 

efetuados sobre o adicional noturno do autor. Narra a parte autora que o 

requerido efetuou de forma indevida descontos de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno recebido pelo requerente, tendo 

em vista a existência de tese com repercussão geral prevendo a 

impossibilidade dos referidos descontos. Pois bem. O artigo 294 do CPC 

prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na segunda hipótese será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme dicção 

do artigo 311, inciso II, do CPC. O requerente informa que à luz das 

premissas estabelecidas, foi fixada em repercussão geral seguinte tese 

pelo STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade” – RE 593068/SC. Com efeito, a tese firmada 

pelo Superior Tribunal Federal se amolda ao caso concreto, tendo o 

requerente comprovado documentalmente os descontos de contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA para determinar a SUSPENSÃO do desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno do autor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). INTIME-SE o requerido da presente decisão. CITE-SE a 

parte ré, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Considerando a 

matéria tratada nos presentes autos virtuais, cancele-se a realização de 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE SOARES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000515-19.2020.8.11.0007 REQUERENTE: EDIVANETE 

SOARES DE SALES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos. Trata-se de ação movida em face do MTPREV com pedido de 

antecipação de tutela, objetivando a suspensão dos descontos da 

contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional noturno do autor. 

Narra a parte autora que o requerido efetuou de forma indevida descontos 

de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno recebido pelo 

requerente, tendo em vista a existência de tese com repercussão geral 

prevendo a impossibilidade dos referidos descontos. Pois bem. O artigo 

294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na segunda hipótese será concedida, 
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independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, conforme dicção 

do artigo 311, inciso II, do CPC. O requerente informa que à luz das 

premissas estabelecidas, foi fixada em repercussão geral seguinte tese 

pelo STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade” – RE 593068/SC. Com efeito, a tese firmada 

pelo Superior Tribunal Federal se amolda ao caso concreto, tendo o 

requerente comprovado documentalmente os descontos de contribuição 

previdenciária efetuados sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO 

GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA para determinar a SUSPENSÃO do desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno do autor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). INTIME-SE o requerido da presente decisão. CITE-SE a 

parte ré, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Considerando a 

matéria tratada nos presentes autos virtuais, cancele-se a realização de 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000491-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000491-88.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MIRIAN DE 

OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida. Inicialmente, RETIFIQUE-SE a autuação no 

sistema quanto ao tipo de procedimento. Em consulta realizada nesta data 

ao banco de dados disponibilizado pela CDL (doc. anexo), verifica-se que 

a restrição apontada pela parte autora não mais persiste, demonstrando a 

inexistência de perigo de dano e também a inexistência de risco ao 

resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. 

Saliento que tal medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer 

momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos 

autos. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação já designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011301-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ASMAR (EXECUTADO)

SILVANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO ASMAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP128462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8011301-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ CANTONI 

EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, 

MARCELO ASMAR, EDUARDO ASMAR, SILVANA DE ARAUJO Vistos. 

Tendo em vista as informações prestadas pelas empresas 

administradoras de cartões acerca da inviabilidade de cumprimento da 

decisão lançada no Id nº 16692514, DEFIRO o pedido formulado pelo 

credor no Id nº 25275078. Para tanto, INTIMEM-SE as instituições 

financeiras elencadas na petição mencionada no parágrafo retro, 

informando sobre a penhora e requisitando o deposito dos valores em 

conta judicial, devendo constar nos ofícios todos os CNPJs pertencentes à 

executada, nos termos da decisão Id nº 16692514. De outro norte, 

INDEFIRO, ao menos por ora, o pleito de penhora nos autos do Inventário, 

a fim de evitar o excesso de penhora, tendo em vista o deferimento da 

penhora sobre recebíveis de cartão da empresa devedora. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003519-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE STEDILE DE MATOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003519-35.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LILIANE STEDILE 

DE MATOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração manejados pela executada no Id nº 25604740 

com o intuito de discutir os termos da decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, lançada no Id nº 25256243, ao argumento de que há 

contradição na decisão. Sustenta a necessidade de intimação pessoal da 

parte para cumprimento da obrigação de fazer e que se a obrigação de 

fazer foi satisfeita não há que se falar em pagamento de multa. Por fim, se 

insurge em relação ao prazo fixado na decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade para pagamento do valor objeto de execução. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a decisão. O artigo 48 e 

49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. No caso concreto 

verifico que inexiste qualquer contradição, aliás, o embargante sequer 

apontou a contradição supostamente existente, se limitando a reiterar o 

pedido de descabimento da multa decorrente do descumprimento da 

obrigação de fazer imposta por este Juízo. Ressalta-se que a matéria foi 

devidamente enfrentada na decisão atacada, sendo os embargos peça 

inadequada para modificar a decisão judicial. No que tange ao prazo de 48 

horas para pagamento estabelecido na decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, registro que se trata de prazo judicial, eis que o prazo 

legal de 15 dias para pagamento do débito esgotou no mês de abril do ano 

de 2019. Assim, não há qualquer contradição no julgado. É de evidente 

percepção que a parte embargante tenta protelar a qualquer custo o 

adimplemento do débito executado, reiterando o pedido de descabimento 

da multa. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem sequer ser conhecidos. Ante o 

exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no ID n.º 25604740, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Em 

razão do caráter protelatório dos embargos, pois é cristalino esse intuito 

da peça interposta, CONDENO a parte embargante/executada no 

pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 1.026 § 2.º do vigente CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ICCA ARTIGOS DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAPPY LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000281-37.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ICCA ARTIGOS 

DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME REQUERIDO: HAPPY LUCK 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME Vistos. Analisando o 

presente feito, verifico que a parte autora requer liminarmente a baixa dos 

protestos referente a dois títulos emitidos em 12/04/2019, alegando que a 

dívida originária foi devidamente paga. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifico ausentes os requisitos que ensejam a concessão da medida 

liminar pleiteada consistente na probabilidade do direito, razão porque 

deve ser indeferida a tutela de urgência. O artigo 294 do CPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela não restou devidamente comprovado que a parte requerida 

se negou a fornecer o título protestado ou a declaração de anuência, haja 

vista que as conversas de WhatsApp colacionadas aos autos em ID nº 

28432341 está incompleta, de modo que impossibilita tal comprovação 

desta negativa. Aliás, denota-se que a causa de pedir sequer é a negativa 

da parte requerida em fornecer a carta de anuência, de sorte que o autor 

não demonstrou ter solicitado a carta de anuência a fim providenciar a 

baixa do protesto após o pagamento da dívida. Sobre o assunto preceitua 

o artigo 26, § 1º da Lei 9.492/97 in verbis: “Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo.” Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CANCELAMENTO DE PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - CARTA DE 

ANUÊNCIA FORNECIDA PELO CREDOR - TUTELA ANTECIPADA - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A SUA CONCESSÃO - 

ART. 26 DA LEI N° 9.294/97. Para a concessão da tutela antecipada, 

necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 273, 

do CPC, quais sejam: prova inequívoca hábil a convencer o julgador da 

verossimilhança das alegações, e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Nesse sentido, sendo legítimo o protesto do título, incumbe ao 

devedor providenciar a baixa do protesto em cartório, nos termos do art. 

26 da Lei n° 9.294/97, após a quitação do título e o fornecimento da carta 

de anuência pelo credor. Desse modo, não há que falar em concessão de 

tutela antecipada para compelir o credor a excluir o protesto legitimamente 

realizado, tendo em vista que já foi fornecida ao devedor a carta de 

anuência necessária para a baixa do registro. Assim, ausentes os 

requisitos, indefere-se a tutela antecipada." (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.13.212839-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 

18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2013, publicação da súmula em 

05/12/2013) (grifei) Assim, por não estarem presentes, no caso em 

questão, os requisitos legais, INDEFIRO o pleito de tutela provisória 

formulado pela parte autora. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TADASHI IWAHORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO TENORIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 
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infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, DEFIRO o pedido de 

restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta 

não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. 

Quanto ao pedido de penhora dos imóveis indicados pela parte credora, 

antes de analisá-lo, determino ao exequente que proceda a juntada da 

matrícula atualizada dos referidos imóveis no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a finalidade de aferir a atual propriedade e a existência de credor 

hipotecário. INTIME-SE. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003247-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. P COMERCIO DE ANTENAS PARABOLICAS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

designada, consoante termo juntado na movimentação nº 26290355, bem 

como não comprovou o motivo da ausência ao ato após o transcurso de 

dois meses. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I-Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Registre-se que ao 

autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos 

termos do artigo 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo ser 

isento do pagamento das custas processuais somente se restar provado 

que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da 

Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a ausência 

na audiência, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento das 

custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

no artigo 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança das custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se.

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 182584 Nr: 3769-51.2019.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Teixeira Alves Freire, Jaqueline de 

Oliveira, Deri Barbosa Joaquim, Nubia Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Felix de Lira - 

OAB:24837/O

 5.Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra os 

denunciados.6.Por outro lado, considerando o pedido da defesa de 

Anderson para arrolamentos de eventuais testemunhas até o momento da 

instrução, entendo que não comporta guarida, conforme vem sido o 

entendimento deste juízo, nos termos do perfilhado pela majoritária 

jurisprudência. Isso porque, este magistrado partilha do entendimento da 

ocorrência do instituto da preclusão consumativa, uma vez que o momento 

oportuno para apresentação de rol de testemunhas é na defesa prévia. 

7.Nesse sentido excerto de decisão recente do Superior Tribunal de 

Justiça:"o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de 

natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição 

de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas 

deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para 

o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso 

vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da 

defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a 

preclusão temporal desta faculdade processual" (HC n. 202.928/PR, 

relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator p/ acórdão Min. ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/9/2014) 8.Portanto, INDEFIRO o 

pleito defensivo. 9.Por fim, designo audiência de instrução de julgamento 

para o dia 02 de março de 2020, às 15h30min.10.CITEM-SE os 

denunciados do recebimento da denúncia e da audiência designada. 

11.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, para a audiência 

designada, requisitando-as se necessário. Ademais, para as testemunhas 

residentes fora da comarca, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade 

de videoconferência para a data supracitada. 12.REQUISITEM-SE os 

denunciados.13.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.14.Cumpra-se 

expedindo o necessário.15.Às providências.Alta Floresta/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171380 Nr: 4642-85.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Rodrigo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roni Alex da Silva - 

OAB:27406

 INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa de seu Procurador constituído nestes 

autos, para apresentação de suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172463 Nr: 5164-15.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Cristian Cordeiro Aragon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa de seu Procurador constituído nestes 

autos, para apresentação das exigências contidas no artigo 422, do 

Código de Processo Penal, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125606 Nr: 2750-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei José Ribeiro

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

OAB:16889-B

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

OAB:16889-B

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431 CNGC. para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 
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correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146988 Nr: 6540-07.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Gonçalves de Oliveira, Anderson de 

Oliveira Corchete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431 CNGC. para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161767 Nr: 6977-14.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Heiss Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750-O MT, Vitor Rondon Borges de Campos - 

OAB:13.142/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431 CNGC. para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165208 Nr: 1629-78.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Heiss Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750-O MT, Vitor Rondon Borges de Campos - 

OAB:13.142/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431 CNGC. para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181094 Nr: 2928-56.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Souza Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431 CNGC. para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184039 Nr: 4508-24.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado constituído 

nos autos nos termos do Art. 431 CNGC. para devolução no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 182301 Nr: 3630-02.2019.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉBT, AHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT, Gabi sicuto - OAB:, Guilherme Bocardi Bianchini - 

OAB:24.043 MT

 Processo n° 3630-02.2019.811.0007

Código: 182301

5ª Vara

VISTOS ETC.

1. Considerando o ofício juntado à fl. 82, pelo Gestor Geral desta Comarca 

– Rivelino Vicenti, que informa defeitos existentes no novo equipamento 

instalado pela equipe do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT, 

visando a realização das audiências de depoimento especial.

 2. Assim, considerando a impossibilidade de realizarmos a audiência de 

depoimentos especial e não haver neste Fórum outro local apropriado para 

o ato, diante disso, REDESIGNO a audiência para o dia 04 de março de 

2020, às 16:00 horas.

3. Providencie a secretaria as intimações necessárias.

4. Cumpra-se expedindo o necessário.

5. Às providências

Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003355-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ARAUJO DA SILVA OAB - MT27169/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003355-36.2019.8.11.0007 ADRIANA BARBOZA DE ARAUJO 

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO JUNIOR IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 
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do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 11 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 107-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivone Campos Freire - 

OAB:9912, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo 107-31.2009.811.0007

Código 60550

6ª Vara

 VISTOS EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Considerando a informação de penhora no rosto dos autos nº. 

685-26.2016.811.0014 – que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de 

Poxoréu/MT, no valor de R$ 233.689,21 (duzentos e trinta e três reais e 

seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um reais), diante disso, 

determino o levantamento da penhora realizada naquele feito, devendo ser 

expedido ofício à Comarca de Poxoréu/MT, solicitando o levantamento e 

transferência do montante penhorado para estes autos.

Após, determino a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor 

da parte exequente, conforme requerido à fl. 263.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Alta Floresta/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3489-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Bispo, Ari Tenutti, Maria Augusta 

de Oliveira, Ines Carine Tenutti, João Vitor de Oliveira, Jose Benjamim da 

Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, Neide Lopes dos Reis Santos, Vivaldo 

José dos Santos, Zenaldo José dos Santos, Maria do Socorro da 

Fonseca, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, João Batista 

Fonseca, Luiz Maslawski, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação acerca da exceção de pré-executividade de fls. 

153/160, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131435 Nr: 5940-20.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barbosa de Matos

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br, ícone "emissão de guias 

online" emitir guia (informar o serviço) – diligência – 1º Grau – informar o 

número do processo – próximo – preencher a guia com as informações do 

endereço a ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos 

o comprovante, para posterior cumprimento do mandado de intimação do 

executado conforme determinado à fl. 121.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134599 Nr: 89-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Antonio Ovidio Pereira, Keila Aparecida da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça, 

acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br, ícone "emissão de guias 

online" emitir guia (informar o serviço) – diligência – 1º Grau – informar o 

número do processo – próximo – preencher a guia com as informações do 

endereço a ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos 

o comprovante, para posterior cumprimento do mandado de penhora 

conforme determinado na decisão de fl. 126.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164087 Nr: 1087-60.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS2.Com Internet S.A Netshoes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gagliardi Neto - 

OAB:273.534-SP, Ricardo Ejzenbaum - OAB:206.365-SP

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12314 Nr: 965-43.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdO, CdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para providenciar o recolhimentos das custas de preparo referente à 

Distribuição da Carta Precatória na Comarca de Ivinhema-MS, no valor de 

R$ 2.237,25 (dois mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco 

centavos), mediante guia própria, conforme ofício nº 003/2020 juntado às 

fls. 225/226, devendo ainda comprovar o recolhimento diretamente na 

Central de Distribuição da Comarca de Ivinhema-MS no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Leidiane dos Santos de Melo, 

Leidimara dos Santos de Melo, Sirleide Lopes, Samuel Lopes

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

- OAB:8.123/OAB-PR

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da busca de 

endereços realizada pelo sistema Bacenjud de fls. 325/326, bem como 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112101 Nr: 634-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosario Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:10.494-MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Vinicius 

Botéquio - OAB:23354/O

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99926 Nr: 1446-20.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdCV, JCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 115, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58389 Nr: 2984-75.2008.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Inácio da Silva, Olinda da Silva Bensone, Ione 

Ribeiro Soriano, Antonio Soriano Filho, José Ribeiro da Silva, Ailton Ribeiro 

da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Valmir Ribeiro da Silva, Nair de Almeida 

Silva, Esmarim Ribeiro da Silva, Maria do Socorro Rosendo da Silva, Irene 

Rosário dos Santos da Silva, Ordilia Viturino Cosmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Edina Aparecida Lopes - OAB:24339-O, Édina 

Aparecida Lopes - OAB:24339/0 MT, Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Rita 

Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas à Procuradora dos demais 

requerentes/interessados, Dra. Edna Aparecida Lopes, para apresentar 

suas alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

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

OAB:5476/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos, bem como para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2020-CNparO Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA 

DUTRA, Matrícula nº 4696, Técnica Judiciária – PTJ, na Secretaria da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca, com efeitos a partir de 

13.2.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de 

fevereiro de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA N. 18/2020-CNpar

O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 

4696, Técnica Judiciária – PTJ, na Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, com efeitos a partir de 13.2.2020.

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

Barra do Garças, 11 de fevereiro de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205333 Nr: 6777-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. W. W. LOPES - ME, Aaron Wesley Wilber 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA.

 1. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de A.W.W. LOPES - ME e AARON WESLEY 

WILBER LOPES.

2. Verifica-se que o Requerente foi intimado para dar prosseguimento ao 

feito na pessoa de seu patrono à fl. 96, e também por carta com aviso de 

recebimento (fl. 99), entretanto deixou transcorrer todos os prazos 

assinalados, permanecendo-se inerte (fl. 100).

3. Diante do exposto, considerando o manifesto desinteresse da parte 

Autora pelo regular andamento do feito e tendo em vista que o processo 

não pode se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC.

4. CUSTAS pelo Requerente. SEM honorários.

5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 307625 Nr: 6568-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifico que até o presente momento não foi possível proceder a 

citação dos sócios da empresa Requerida pelo fato de o Autor não os ter 

identificado. Ademais, o Demandante solicitou deste Juízo o envio de ofício 

à junta comercial do Estado para que informe quem são os sócios 

proprietários da empresa e ainda o número do CPF dos mesmos (fl. 05).

2. INDEFIRO o mencionado pedido, uma vez que incumbe à parte Autora 

promover as diligências extrajudiciais necessárias a fim de obter referida 

informação.

3. INTIME-SE o Autor para que promova a citação dos sócios da empresa 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 316902 Nr: 11609-24.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Haas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Martinelli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITE-SE o Requerido no endereço declinado às fls. 59, e INTIME-SE 

para a audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 10 DE 

MARÇO DE 2020 às 14h45 (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191595 Nr: 11442-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benicio Pereira Còrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Alves de Santana, Agropecuaria 

Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, CRISTIANE LOPES MANTOVANELLI - OAB:259069, 

MARCOS AURÉLIO CHIQUITO GARCIA - OAB:123.583/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 292/294.

2. Dessa forma, EXPEÇA-SE termo de penhora aos imóveis matriculados 

sob o n° 69.017 (FAZENDA SANTA SÔNIA – GLEBA “A”) e sob o n° 

69.018 (FAZENDA SANTA SÔNIA – GLEBA “B”) do Executado e 

devidamente inscritos no Cartório de Registo de Imóveis da Comarca de 

Barra do Garças, conforme matrículas constantes às fls. 314/320. 

Posteriormente, INTIME-SE a parte Exequente para que promova as 

diligências necessárias à devida averbação.

 3. Após, PROCEDA-SE à avaliação dos imóveis citados.

 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197833 Nr: 2398-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Silva Junior - Industria e Comércio - ME, 

Priscila Barreto Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO. 4. Ante a falta de apresentação de defesa 

da Requerida PRISCILA BARRETO SILVA, DECRETO SUA REVELIA. 5. 

DEFIRO parcialmente os pedidos constantes na petição de fls. 175/178. 

EXPEÇAM-SE as competentes cartas precatórias nos endereços 

fornecidos à fl. 176, a fim de penhorar e avaliar o veículo restrito a fl. 171, 

a saber: FORD/F250 XLT L, devendo as mesmas serem cumpridas por 

oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação da empresa 

Executada, na forma do art. 841, §§1º e 2º, CPC/2015. 6. O bem 

apreendido deverá ser depositado com pessoa indicada pelo Requerente, 

haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. Não havendo 

pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em algum 

depósito particular, sob as expensas do Requerente. 7. Caso o Oficial de 

Justiça não localize os veículos ou informe o Executado que já o vendeu, 

DETERMINO a intimação deste último para que apresente, no prazo de 5 

(cinco) dias, o comprovante referente a venda do bem, sob pena de 

aplicação de multa nos termos do art. 774, do CPC/2015. 8. INDEFIRO o 

pedido de intimação do sócio da empresa Requerida, Sr. SERGIO 

CARDOSO SILVA JUNIOR, para adimplir com o valor devido, uma vez que 

até o momento não consta dos autos a desconsideração da personalidade 

jurídica da Requerida, de forma que tal pedido não se justifica. 9. 

INTIME-SE pessoalmente a Requerida PRISCILA BARRETO SILVA no 

endereço constante à fl. 140, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

indique bens passíveis de penhora ou comprove a inexistência de bens, 

sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do CPC/2015. 10. 

Decorrido o prazo do item 09 com ou sem manifestação, volte-me 

concluso para análise da configuração de ato atentatório à dignidade da 

justiça. 11. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201052 Nr: 4414-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Antonio Mroginski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.INTIME-SE pessoalmente a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob 

pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art. 523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 
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indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Transcorrido o prazo acima assinalado, volte-me concluso para análise 

do pedido de fl. 156.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212996 Nr: 11247-61.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): James Antônio Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705, 

Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido retro uma vez que incumbe à parte diligenciar 

diretamente aos órgãos públicos requisitados a fim de localizar bens da 

parte Executada, não devendo o Judiciário se incumbir de diligências que 

cabem à parte Exequente realizar.

2. Ademais, verifico que as informações requisitadas pela parte Autora, 

tais como a existência de imóveis urbanos e rurais e ainda aplicações 

financeiras em nome do devedor, constam na resposta da consulta ao 

Sistema INFOJUD, constante às fls. 277/295.

3. INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253494 Nr: 8689-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Vicente de Andrade Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33327, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:11.065-A

 VISTOS.

1. Tendo em vista que os Embargos de Divergência opostos no EREsp. 

1.319.232-DF, que motivaram a suspensão do presente feito foram 

julgados, como se verifica da decisão em anexo, INTIME-SE a parte Autora 

para que requeira o que entender cabível para o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253500 Nr: 8694-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Luiz Salamoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que os Embargos de Divergência opostos no EREsp. 

1.319.232-DF, que motivaram a suspensão do presente feito foram 

julgados, como se verifica da decisão em anexo, INTIME-SE a parte Autora 

para que requeira o que entender cabível para o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em via as frustrada tentativas de citação da executada e ainda 

que as buscas nos sistemas INFOJUD e BACENJUD também foram 

infrutíferas (fl. 93/94), DEFIRO o pedido de citação por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.

2. Decorrido prazo para defesa, sem apresentação de contestação, 

desde já DECRETO a sua revelia e NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca como Curador Especial para contestar a ação no prazo legal.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1074 Nr: 1068-98.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antônio Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Roberto Freitas Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PEDRO JÚNIOR - 

OAB:13.003/PR, Caio Sérgio Bressan - OAB:MT 2736

 VISTOS.

1. Tratando-se de comprovada verba alimentar, e em respeito ao que 

preconiza o art. 833, §2º, CPC/2015, INDEFIRO o pedido de penhora sobre 

o valor recebido à título de pensão pelo Executado.

 2. Conforme ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a indicação de bens 

passíveis de penhora pelo Executado: "trata-se de dever – e não mero 

ônus – o da indicação dos bens a penhorar e o da prestação das meras 

informações necessárias à sua realização. Mesmo que o executado 

entenda que só tem bens impenhoráveis, deverá informar ao juiz, mediante 

a ressalva da impenhorabilidade que os afeta." (THEODORO JUNIOR, 

Humberto. Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de 

Conhecimento e Procedimento Comum. V 3. edição 47ª. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016, p. 246/247).

3. Diante disso, tendo restado infrutífera a tentativa de bloqueio de valores 

nas contas bancárias do Demandado, INTIMEM-SE o Executado para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora ou 

comprove a inexistência de bens, sob pena de aplicação de multa nos 

termos do art. 774, do CPC/2015.

 4. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

análise da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14366 Nr: 107-89.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Marcos Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIVINO DUTRA CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 VISTOS.

1. Analisando o CPC/2015 constata-se que o pedido do Autor à fl. 287 se 

encontra em décimo terceiro lugar na ordem de preferência de penhora, 

insculpida no art. 835. Desta forma, em atenção ao princípio da menor 

onerosidade, uma vez que se denota dos autos que a consulta de bens 

pelos sistemas RENAJUD e BACENJUD restaram frutíferos (fls. 283 e 

288/289) INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 287, por não se mostrar 

prudente no momento o deferimento deste pleito.

 2. INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar nos autos, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, informando se possui interesse nos veículos restritos, 

sob pena de baixa da restrição efetuada, e no valor constrito via 

BACENJUD, sob pena de levantamento do numerário em favor da parte 

Executada.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 556-76.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 VISTOS.

1. Considerando que até o momento as buscas pelo crédito exequendo 

foram infrutíferas, DEFIRO o pedido de penhora sobre os bens móveis que 

guarneçam a empresa executada, bem como produtos dispostos à venda, 

nos termos do art. 835, VI, CPC, observando-se o endereço constante na 

inicial.

2. INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, forneça 

cálculo atualizado do valor do débito e indique fiel depositário para quem 

deverá ser entregue os bens penhorados. Ressalto que na falta de fiel 

depositário poderá ainda apontar depósito particular para entrega dos 

bens, sob suas expensas, haja vista a inexistência de depósito público 

nesta Comarca.

3. Cumprida a determinação retro, DEFIRO desde já a EXPEDIÇÃO de 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do crédito.

4. Ainda, diante do manifesto desinteresse do Exequente nos veículos 

penhorados à fl. 265, PROCEDA-SE com a baixa da restrição oriunda 

desses autos.

5. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37788 Nr: 915-55.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Espólio de Wilmar Peres de Farias, 

César Natal Magrini, BANCO DO BRASIL S.A

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

SHCAIRA - OAB:140055, Ariane Gabriele Aparecida Santos - 

OAB:365679/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:MT 5313-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:12297-A/MT

 VISTOS.

 1. INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto ao Acordão de fls. 

1027/1031.

2. Ressalta-se que o Incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica deverá ser instaurado em autos apartados.

 3. Após, voltem-me conclusos para novas deliberações.

 4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85091 Nr: 8284-27.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda, Silvio Alves 

Chagas, David Alves Chagas, Levi Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

 1. INDEFIRO o pedido retro, tendo em vista que já houve a intimação dos 

executados e os mesmos quedaram-se inertes sendo aplicada a multa no 

importe de 10% do valor atualizado do débito, conforme fls. 239/240.

2. INTIME-SE a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste requerendo o que entender de direito e informe se possui 

interesse nos veículos restritos às fls. 254, sob pena de baixa da 

restrição.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 4961-43.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho 

Médico de Goiânia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Fabiana Moura Rosa - OAB:16706/GO, LUCIANA DO 

VALE MASCARENHAS - OAB:MT-19638, Luiz Otaviano de 

Vasconcelos Campos - OAB:33204/GO

 VISTOS.

1. Haja vista o acordo entre as partes, homologado à fl. 562, DEFIRO o 

pedido retro.

2. EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia penhorada às fls. 

555/557 em nome da parte Executada.

3. Após, esgota a prestação jurisdicional devida por este Juízo, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo.

4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182940 Nr: 4631-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, Valdete 

Resende de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 113.

 2. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos veículos indicados 

às fls. 83/84 , a saber: HONDA/C100 BIZ ES ano 2002/2003 PLACA 

JZL7693; GM/S10 EXECUTIVE D, ano 2009/2010, PLACA NPF7958, 

FORD/F4000 G ano 2004/2004 PLACA KJK8138, e YAMAHA/XT 225 ano 

1997/1997 PLACA JYQ2048 a ser cumprido pelo oficial de justiça, no 

endereço constante às fls. 48/49, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do Executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, CPC/2015.

3. Os bens apreendidos deverão ser depositados com pessoa indicada 

pelo Requerente, haja vista a inexistência de depósito público nesta 

Comarca. Não havendo pessoa indicada como depositária, os bens serão 

guardados em algum depósito particular, sob as expensas do Requerente.

4. Caso o Oficial de Justiça não localize os veículos ou informe o 

Executado que já os vendeu, DETERMINO a intimação deste último para 

que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante referente a 

venda do bem, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do 

CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226348 Nr: 6685-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonorvan Teixeira Locatelli, Mirtes Ivete Pilger Locatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcontinental Empreendimentos Imobiliários 

e Administração de Créditos Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Ribeiro Valente - 

OAB:268365/SP, Juliana Pereira da Silva - OAB:SP 311.568, Patricia 

Maria de Silva Oliveira - OAB:131725/SP, Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Rodrigo Etienne Romeu Ribeiro - OAB:137399-A/SP

 VISTOS.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 

147/148, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. SEM honorários.

 3. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações devidas.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229784 Nr: 8935-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS, SGdS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGCdTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184/MT, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Correia Lima 

Linhares - OAB:OAB/GO : 22.504, Elisa Maria Alessi de Melo - 

OAB:OAB/GO 34.461, IGOR LIMA ALVES SIQUEIRA - OAB:21.004-e, 

Maria Helena Bordini - OAB:25.708, STELLA CRISTINA QUEIROZ - 

OAB:91.318-MG, Suellen Coelho Benicio - OAB:Oab/GO 26.089, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Tatiana Accioly Fayad - 

OAB:Oab/GO nº 19400

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls.569/570 e DETERMINO a expedição de ALVARÁ 

DE LEVANTAMENTO em favor de Sirlene Gonçalves da Silva e Charle 

Rodrigues dos Santos no valor de R$24.597,92 (vinte e quatro mil 

quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), devendo o 

valor ser transferido via TED, na conta bancária informada à fl.570.

2. Por fim, considerando que houve o total cumprimento da obrigação, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.924, II 

do CPC.

3. Custas processuais pelo executado.

4. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271168 Nr: 1718-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 

Flávio Neves Costa, Ricardo Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de açãde busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA E RICARDO NEVES COSTA em face de 

WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA. À fl. 102 a parte Autora informa o 

pagamento integral da obrigação.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando que o Requerido adimpliu com sua obrigação, conforme 

exposto às fl 83 e 102, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 924, II, CPC/2015.

4. Eventuais CUSTAS e HONORÁRIOS pelRequerido.

5. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

6. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 310236 Nr: 8061-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablio Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE WALLAUER MACHADO 

- OAB:29.206 GO, ANNA KATIUSSA WALLAUER MACHADO COSTA - 

OAB:224700-E, Galeno Chaves da Costa - OAB:11.902-B, NATHALIA 

CRISTINA MACHADO - OAB:32.591 GO

 VISTOS.

1. INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda 

com o recolhimento das custas devidas na reconvenção (fls. 124/171), 

sob pena de não conhecimento do pedido, consoante dispõe o art.1.028, 

§6º, da CNGC/2018.

2. Após, voltem-me conclusos para fins do art.357, do CPC.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310274 Nr: 8082-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krislian Layson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Adalberto Ribeiro Pareja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Salazar 

Martins - OAB:27.554/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 

15.260

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 196/201.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321220 Nr: 13940-76.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domiciano de Lana Barbosa, Eliane de França Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idicelda Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERSON JALES COSTA SALES - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 5102-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anagino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível, bem como atualizar o débito no prazo assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210412 Nr: 9789-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Feitosa & Paulio de Freitas Ltda, Rosangela 

Paulino Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weicolo Comercio de Veículos Ltda, Renault do 

Brasil S/A, Cláudio Furtdo da Cruz Jobim, DFEVALI PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315235 Nr: 10694-72.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Marques de Araújo, Marcia Noleto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva matos, Maria Faustina da Silva 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310861 Nr: 8395-25.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temistocles Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Filisberto Cordeiro 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212167 Nr: 10778-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Alves Vitor Trindade 

- OAB:MT 16.506

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204358 Nr: 6261-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RESUMO DA INICIAL - EDITAL DE 

CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para que apresente nos autos o resumo da 

inicial, no prazo de 15 dias, para posterior expedição de edital de citação. 

Informo que a parte autora poderá encaminhar o resumo para o e-mail da 

Secretaria, qual seja: bg.1civel@tjmt.jus.br. “Art. 1.218. Ressalvado 

requerimento da parte, os editais serão expedidos por extrato, contendo 

os requisitos obrigatórios, além de cabeçalho destacado com a finalidade 

do ato (citação, intimação) e o nome do seu destinatário.

 § 1º Nos editais de citação e daqueles para conhecimentos de terceiros, 

o seu resumo será solicitado à parte interessada, que deverá apresentá-lo 

no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo fornecido, os documentos serão 

expedidos com a transcrição integral da petição inicial, após consulta ao 

Juiz.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260656 Nr: 13392-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Alex Elias, 

MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, intimar a parte 

para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os 

casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da 

carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, considerando a juntada do 

comprovante do pagamento pelo requerido em fls. 227/228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 546 Nr: 240-73.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.A. Cardoso & Cia Ltda, Antônio de Abreu 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Laura Cristina Primo Parreira - OAB:20.204/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Nos termos das informações juntadas em fls. 264/266, impulsiono os 

autos e procedo a intimação da parte autora para que proceda o 

recolhimento das custas processuais da carta precatória, sob pena de 

devolução da mesma sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578 Nr: 238-06.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO CUIABANA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA S/C LTD, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler, Espólio de 

Oswaldo Soler

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

SHCAIRA - OAB:140055, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR/22.819, 

GABRIEL LOPES TEIXEIRA - OAB:5397/GO, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2281-61.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, João Otavio Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Espolio de Nery Fuganti, 

José Carlos Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva, Innovare 

Administradora em Recuperação em Falência, Carlos Roberto Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rafael Duarte 

dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldemar Gabriel de 

Amarante - OAB:876 SC, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - OAB:8798-A/MT, 

napoleão xavier do amarante - OAB:13800SC, Pricila Tauil Adolf - 

OAB:16.693, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044/O, Stephania Ibiapino Ribeiro Morais - OAB:13.618-MT.

 Vistos.

1. Em atenção ao disposto no art.10, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

das partes para, no prazo comum de 05 dias, se manifestarem sobre o 

ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Joaçaba-SC (ANEXO), dando ciência sobre o acordo judicial homologado 

nos autos de inventário n.0301576-05.2017.8.24.0037 e a renúncia ao 

direito do crédito objeto da presente demanda por parte do exequente 

JOÃO CARLOS FUGANTI.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 2769-79.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Lima Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Jesus Zaniboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 
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- OAB:MT 6775-A, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182940 Nr: 4631-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, Valdete 

Resende de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 72,00 ( SETENTA E DOIS reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emitir Guia>Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 659-78.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Enesio de Souza 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES - OAB:7.062-MT, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - 

OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, CPC/2015

2. PROCEDA-SE à penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Com relação ao pedido de penhora de 30% do salário do Executado, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do Executado, pelo prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de que se manifeste acerca do requerimento de penhora mensal de 

seu salário, bem como que apresente documentos que efetivamente 

comprovem as suas despesas, sob pena de preclusão.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325256 Nr: 340-51.2020.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação de Usucapião ajuizada por AURORA MARIA DE 

JESUS em face de E. L ESTEVES IMOBILIÁIA representado por EURIPEDES 

LUIZ ESTEVES, todos qualificados nos autos.

 2. A Requerente alega que no ano de 1986 adquiriu um lote de terras 

locado sob o nº 15, da quadra 166, do bairro São José (conhecido à 

época como Jardim Nova Barra), nesta cidade de Barra do Garças/MT, do 

Sr. ARI BUENO FARIAS FERREIRA.

 3. Aduz a autora que de imediato limpou e cercou o lote e, em razão de 

sua hipossuficiência financeira, só pode iniciar a construção de sua 

residência cerca de 3 (três) anos depois, em 1989, quando solicitou a 

ligação de energia elétrica no local. No ano de 2006, visando regularizar a 

propriedade de sua residência, procurou auxílio junto à Prefeitura 

Municipal, que lhe concedeu o título definitivo de propriedade.

 4. Alega que por ser pessoa simples e de poucos recursos financeiros, a 

Requerente não se preocupou com registro do imóvel no cartório 

competente, todavia, sempre agiu com o animus domini sobre o bem, tanto 

que construiu sua casa no local e assumiu o ônus do imposto de 

decorrente da propriedade do imóvel (IPTU).

 5. A Autora afirma que exerce a posse mansa e pacífica desde o ano de 

1986, tendo esta nunca sido contestada, conforme certidão do cartório 

distribuidor.

 6. Verifica-se dos autos a apresentação de documentos para a 

comprovação do justo título, quais sejam: Declaração de Compra e Venda 

do Imóvel, datado em 11/11/1988 (fls. 14), Título de Propriedade concedido 

pela Prefeitura Municipal, datado em 28/12/2006 (fls. 15), comprovante de 

início de fornecimento de energia elétrica em nome da Requerente (fls. 23) 

para a comprovação do lapso temporal, juntamente com cópia dos IPTU 

(fls. 24/47) e as fotos de fls. 48/52. Certidão do Cartório Distribuidor às fls. 

22, cópia da matrícula atualizada do imóvel (fls. 16) e memorial descritivo 

às fls. 53/54v.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Preenchidos os requisitos, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado 

na inicial, e INTIME-SE para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 17 de março de 2020, às 15h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), consignando as advertências legais, bem como citem-se 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos.

9. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes (fls. 05v), 

conforme exposto no artigo 246, §3º, CPC/2015.

 10. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na 

causa os representantes da União, do Estado e do Município. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

11. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 689 Nr: 257-12.1995.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Cláudio Salles Picchi, Lilian Maria de Toledo Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - 

OAB:18109/O, Jose Missali Neto - OAB:272.789, Lizandra Sobreira 
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Romanelli - OAB:OAB/SP 264.532, LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - 

OAB:224.962/SP, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 1. Tendo em vista que a execução se delonga no tempo apesar de todos 

os esforços infrutíferos empreendidos pelo Exequente para garantir a 

execução, DEFIRO o pedido de fls. 300/301.

2. INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos certidões 

atualizadas das matrículas dos imóveis penhorados nos autos de fls. 76 a 

123. Após, proceda-se com a avaliação dos referidos imóveis.

 3. Juntado o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228740 Nr: 8213-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Hsbc Bank Brasil S/A - 

Banco Multiplo, Roberto Paulino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que todas as medidas empenhadas pela parte Autora no 

intuito de satisfazer o débito aqui perseguido restaram infrutíferas, DEFIRO 

o pedido retro. PROCEDA-SE com a restrição de circulação das 

motocicletas modelo HONDA/CG 150 FAN ESDI placa OBE0383 e modelo 

HONDA/CG 150 FAN ESDI placa ONW7082, pertencentes aos Executados 

e descritas à fl. 138.

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160682 Nr: 1355-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. L. G. Moreira - ME, Osires Lima Gomes 

Moreira, Cleibson Elias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 

4.937, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a petição de fls. 185, DEFIRO o pedido de fl.181/182 e, 

via de consequência, DETERMINO que proceda-se com a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes via Sistema 

SERASAJUD, com fundamento no art.782, §3º, do CPC.

2. Ainda, diante do manifesto desinteresse do Exequente nos veículos 

penhorados às fls. 164/166, PROCEDA-SE com a baixa da restrição 

oriunda desses autos.

3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de 

prosseguimento da execução.

4. Expeça-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322446 Nr: 14279-35.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Vieira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Educacional de Montes Belos - FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Júnior de Oliveira - 

OAB:GO/46.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18094 Nr: 61-66.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilson Antônio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198150 Nr: 2583-41.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, nos termos do artigo 152, VI, do CPC, INTIME-SE a parte apelada/

(?) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240059 Nr: 16295-64.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A- Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a certidão de fls. 73, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311652 Nr: 8843-95.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marley Sousa da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 38, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271534 Nr: 1982-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farmacia e Drogaria Brandão Ltda, Fernando 

Silva Brandão, Lillian Silva Brandão Aguiar, Paula Bianca Silveira Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE MARQUES - 

OAB:20607

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte requerida, nos 

termos da decisão de folhas 137/138, via DJE, para manifestar nos autos 

sobre o laudo 145/154, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294421 Nr: 15544-09.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Abade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sthefane Maria Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 46, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321501 Nr: 13836-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postalis - Instituto de Seguridade Social dos correis e 

Telégrafos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - Paiva Agricultura S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SAMPAIO 

BARBOSA - OAB:176641-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação, no valor de R$ 2,50 vezes o km 

rodado, referente ida e volta, ( Fazenda Maravilha, no município de 

General Carneiro-MT, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280413 Nr: 7418-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a certidão de fls. 62, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288247 Nr: 11993-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda, Luzia Santana 

Machado, Ketsuine Soares de Sousa, Allyson Diego Nunes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 36, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303760 Nr: 4387-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhaissa Vieiora Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora e avaliação, no valor de R$ 2,50 

vezes o km rodado, referente ida e volta, ( Fazenda Campo Limpo, no 

município de General Carneiro-MT), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187560 Nr: 8345-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Ferreira, Rose Maria Almondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Genezi Teixeira da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Jorge Humberto 

Nogueira Reis - OAB:8258-E/MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 
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manifestação sobre a certidão de fls. 132, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188341 Nr: 8958-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestaremm nos autos ante o retorno da Segunda Instância, no 

prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162490 Nr: 3703-27.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnes Martins Machado, Lucivan Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Capellano, Ana Rita Rippi 

Capellano, Euripedes Luiz Esteves, E. L. Esteves Imobiliária, Josemiro 

Ribeiro Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Nayane da Cruz Machado - OAB:19.902 OAB/MT, 

Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para que 

manifeste acerca da nota devolutiva de fls. 162/214, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180421 Nr: 2362-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Álvaro Júnior Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:MT 7.627-A, Milena Piragine - OAB:17210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alcemir Ruthes - 

OAB:17.786-B/SC

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre o laudo pericial de folhas 171, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188167 Nr: 8809-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte executado, via DJE, para que foreça 

os dados bancários para devolução da quantia depositada, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 Certifico que o recurso de apelação de folhas 507/529 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente, bem como requerido 

assistência judiciária gratuita, conforme folhas 509. E conforme artigo 

1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

apelada para contrarrazoar no prazo de quinze dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308523 Nr: 7113-49.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lares Materiais Para Construção Ltda, Antonio da Silva 

Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil s/a, Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, Felipe Esbroglio de Barros Lima - OAB:310.300/SP, 

HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 7113-49.2019.811.0004, 

Protocolo 308523, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323289 Nr: 14697-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL, Maria Aparecida 

Ribeiro do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vané Comercial de Autos e Peças Ltda, Nilo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FLÁVIO RAFAEL DE 

JESUS COSTA NASSER, para devolução dos autos nº 

14697-70.2019.811.0004, Protocolo 323289, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228570 Nr: 8096-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Rodrigues, Lourival Moreira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Espolio de Ignez Benacchio 

Regino, Pedro Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Lourival Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:GO 12.415, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, RENATA 

BENACCHIO REGINO - OAB:224309

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8096-53.2016.811.0004, Protocolo 228570, 

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

cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301812 Nr: 3302-81.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barboa - OAB:13245-a

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3302-81.2019.811.0004, Protocolo 301812, 

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

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305845 Nr: 5475-78.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Nordeste do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guedes & Andrade Comércio Importação e 

Exportação S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isael Bernardo de Oliveira - 

OAB:OAB/CE6814, PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - 

OAB:36165, Weltton Rodrigues Loiola - OAB:CE/14683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte atora, via DJE, para manifestar 

acerca da certidão de oficial de justiça de fls. 27, que não localizou o 

imóvel a ser avaliado, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 6185-50.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tri Dimensão Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fares Guilherme Leal Chalub Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Bove Coletto - 

OAB:155.071-SP, Josmeyr Alves de Oliveira - OAB:81717/SP, 

Luciana Camardella Martins Costa - OAB:240050/SP, MAGNO 

ALVES GARCIA - OAB:MT 8.779-A, Ricardo Fameli - OAB:8717/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte exequente, via DJE, para que 

manifeste acerca da busca de bens realizada às fls. Retro, no prazo de 

10 (dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156706 Nr: 8954-60.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Robson da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI SAMMARCO ROSA - 

OAB:16831, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8954-60.2011.811.0004, Protocolo 156706, 

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

cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 240966 Nr: 17008-39.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 249685 Nr: 5963-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 235348 Nr: 12982-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wadson Pereira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindina Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimada a parte autora, por meio de seu patrono constituído e por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico - DJE para impulsionar o feito, 

esta quedou-se inerte.

 Ausente o referido impulsionamento, fora a parte autora intimada 

pessoalmente, no antigo endereço constate nos autos, não tendo, dentro 

de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

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

 Saliento que, malgrado trate-se de ação que demande atenção 

diferenciada por ostentar pessoa vulnerável, o mesmo pedido é discutido 

nos autos n.º 245800 (3442-86.2017.811.0004), não havendo prejuízo na 

presente extinção.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 275596 Nr: 4481-84.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCL, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela.Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 298353 Nr: 1428-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659, FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 188817 Nr: 9340-85.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPG, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Considerando que o requerente atingiu a maioridade, necessário se faz 

que passe ele a integrar a lide sem qualquer representação.

 Assim, deixo de conhecer da petição de fls. 106/109, eis que declinado 

por representante que não mais ostenta tal qualidade.

 Diante do exposto, determino que seja o exequente intimado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, impulsionar o feito, oportunidade em que deve 

constituir patrono para sua representação, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 209229 Nr: 9041-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das informações de fl. 90/91, cumpra-se, na íntegra, a sentença de 

fls. 81/84.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 215035 Nr: 12468-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 217642 Nr: 1420-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Vinicius Camargo 

dos Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 Diante da concordância do Ministério Público (fls. 76), autorizo o 

parcelamento do débito conforme requerido.

 Intime-se o executado para o pagamento da 1º Prestação no prazo de 10 

(dez) dias.

 Saliento que a primeira e demais prestações devem ser comprovadas nos 

autos, sob pena de vencimento antecipado e aplicação de multa.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 218685 Nr: 2036-64.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFdML, FGFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, cumprir o parágrafo 

segundo da decisão de fls. 104-verso, sob pena de arquivamento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 221764 Nr: 3924-68.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdSR, CSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Deixo de conhecer da petição de fls. 54/55, eis que o 

feito já fora extinto sem resolução meritória.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se e, após, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 272070 Nr: 2335-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA VIEIRA DOS SANTOS, Isaias Vieira Beto, Kezia 

Cristina Vieira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Michael Dias Machado Penteado, Ernesto 

Francis Arantes Penteado, Caroline Ramos Penteado, Thales Magno 

Ramos Penteado, Paulo Renato Ribeiro, Rejane Arantes Penteado, 

Christiane Arantes Penteado, Marina Castro Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Ana Paula André Da Mata - OAB:Oab/MT 10.521, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, 

João Luiz Guimarães Brum - OAB:GO 20.888, Lélis Bento de 

Resende - OAB:MT 12.675, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Luiz Aires Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, LUIZ PAULO 

GONSALVES DE RESENDE - OAB:6.272/MT, Mauricio Antonio da Silva 

Filho - OAB:16287/O - MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227, 

Paulo Renato Ribeiro - OAB:OAB/BA29325, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734

 Considerando o teor da certidão exarada à fl. 150, determino a intimação 

do herdeiro Michel Dias Machado para que manifeste-se em 15 (quinze) 

dias acerca do pedido formulado no presente feito.

 Sem prejuízo, certifique a existência de manifestação, pelos demais 

herdeiros ou, o respectivo decurso dos prazos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 315126 Nr: 10635-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MARIA CAETANO, DARCI DA CUNHA CAETANO, 

MAURICIO CAETANO, MARCIA DA CUNHA CAETANO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDOMAR FALCÃO RODRIGUES DE CASTRO, 

Gilciléia Barbosa de Castro, ESPÓLIO DE JOELITA GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:16921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação da ré, peticionou 

pela homologação de desistência, em razão de não mais possuir interesse 

no prosseguimento do feito (fl. 30).

 A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível.

 Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação 

válida, resta acolher o seu pleito.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206320 Nr: 7348-55.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francelina Rodrigues Garcias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Vieira Garcia, Rone Clei 

dos Santos Vieira, CICERO BRITO DA SILVA, Franciele Santos Vieira, LUIS 

CARLOS VIEIRA SANTOS, ANDRE VIEIRA RODRIGUES, Ronaldo Júnior 

Vieira da Silva, Rogério Vieira da Silva, Benedito Vieira Rodrigues, GISELE 

VIEIRA RODRIGUES, CARLOS ANDRÉ VIEIRA RODRIGUES, ADELI VIEIRA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Vinícius Lira Neves - 

OAB:362.290/SP, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 264883 Nr: 16102-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizane Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dimas Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os demais herdeiros para que manifestem-se acerca do pedido 

de fls. 77/79, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14035 Nr: 99-15.1999.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silma Alves de Moraes, ROJENS EUGÊNIO SILVA 

MORAIS, CHARLES ALVES COELHO DE MORAES, LIDIANNE ALVES 

COELHO DE MORAES, MARCOS IDROLINO ALVES COELHO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Coelho de Moraes, 

Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique C. Requi - 

OAB:GO/27.564, MANOEL PEREIRA DIAS JÚNIOR - OAB:17712/GO, 

Ramon Cesar da Fonseca - OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud 

Castro Wadi - OAB:19.003, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que já há muito transcorrera o prazo postulado às fls. 

315/316, intime-se a inventariante para cumprimento da decisão de fls. 311 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de destituição do encargo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 186442 Nr: 7407-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jozias José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital dos herdeiros não encontrados, eis 

que não comprovado minimamente nos autos que a inventariante 

diligenciou no sentido de localizá-los.

 Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, impulsionar o 

feito, sob pena de extinção.

 Considerando que o advogado GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE 

efetivou carga dos autos na data de 30 (trinta) de Abril de 2019 e, mesmo 

intimado em 16 (dezesseis) de Setembro do mesmo ano para devolução, 

não o devolveu tempestivamente, eis que somente o fizera em 10 (dez) de 

Dezembro, determino que se anote nos autos a proibição de tal causídico 

em efetivar a retirada dos presentes autos em cartório.

 Encaminhe cópia da presente decisão, dos comprovantes de carga e das 

intimações efetivadas em razão da irregular carga ao Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para apuração do delito previsto no artigo 356 

caput do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código 

Penal Brasileiro).

 Comunique-se à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB acerca de tal 

ocorrência.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103056 Nr: 8060-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Miranda Carvalho, Higgor João da Cunha 

Carvalho, Nilvazi Gondim Miranda Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernanne de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:MT/16051, KÉZIA 

ALVES DE PAULA BRAGA - OAB:10075, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, 

Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os interessados para manifestarem-se sobre os cálculos e 
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avaliações constantes nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 154644 Nr: 6316-54.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, VHEC, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Diante da resposta de fls. 359, intimem-se os exequentes para 

impulsionarem o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268222 Nr: 18195-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM, JRCM, FMN, RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito uma vez que, não foi 

expedida intimação aos demais executados, tendo em vista que as 

correspondências encaminhadas aos mesmos foram devolvidas conforme 

juntadas de fls. 151/152, não sendo informado nos autos o atual endereço 

daqueles; bem como da diigência de fls. 165 parcialmente cumprida, prazo 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 3216-28.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFRdC, SMRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Queiroz da Silva - 

OAB:21.872

 Considerando que o valor de avaliação do bem é menor do que o valor 

atualizado da dívida, não sendo possível a sua venda em hasta pública, 

autorizo a adjudicação do bem pelo credor.

 Expeça-se mandado de adjudicação.

 Após, intime-se o exequente para impulsionar o feito, atualizando o valor 

do débito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 258265 Nr: 11677-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdOCdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 

101.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Diante da certificação de fls. 140 e com vistas a corrigir erro material na 

sentença, ratifico o ato decisório para que fique constante o termo “união 

estável” em todas as menções à divórcio e separação.

 Cumpra-se a decisão de fls. 138.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318298 Nr: 12304-75.2019.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melquior Tomotsu Werée

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467, Sidnei Rodrigues De 

Lima - OAB:16653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação de fls. 32, intime-se a parte autora para 

manifestar-se.

 Na mesma oportunidade, deve a parte manifestar-se acerca dos demais 

herdeiros do falecido, eis que a conta informada como sendo a do 

recebimento do benefício (fls. 15) não condiz com a conta informada às 

fls. 32.

 Após, vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 4617-04.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA BERNARDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelino Borges Neto, Ariovaldo Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

323, que documentalmente comprovara-se a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Autorizo a expedição de alvará para transferência dos valores na conta 

indicada às fls. 319.

 Proceda à Secretaria com o necessário para a expedição do alvará, 

devendo este magistrado ser notificado eletronicamente para sua 

assinatura.

 Após a expedição, não sendo nada requerido, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 62 de 925



 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 325176 Nr: 282-48.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Barbosa de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 282-48.2020.811.0004 – CÓDIGO Nº 325176

VISTOS

Trata-se de Ação Declaratória interposta por Francisco Barbosa de 

Menezes em face do Estado de Mato Grosso.

 Requer o autor o benefício da justiça gratuita, entretanto, este não 

acostou aos autos documentos que realmente comprovem a 

hipossuficiência alegada.

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Ademais, com amparo no art. 98, §6º do CPC, concedo o parcelamento 

das custas processuais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Intimem-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) 

dias. As demais devem ser pagas mensalmente, com vencimento mensal 

todo dia 15, de forma sucessiva.

O inadimplemento da segunda parcela consecutiva implicará no 

vencimento das demais, acarretando a extinção do processo.

Recolhida a primeira parcela, conclusos para análise da inicial.

Sem o recolhimento, conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 321516 Nr: 13843-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Cristine Pereira, Aldo Rosa da Cruz, 

Clodoaldo Pirani Junior, Antônio Bueno Junior, Carlos Eduardo Silva Leão, 

Daniel Barbosa Rosa, Mônica Caldeira Pagotto, Edila Maria Fonseca Mena, 

Ronaldo Maran Deliberali, Darcyane de Assis Cavalcante, Deyvid D'Leonn 

Barros de Oliveira, Espólio de Gentil Pagotto, Mario Vitor Caldeira Pagotto, 

Espólio de Primo Deliberalli, João Washington Rocha, Hilmar Dantas Reis, 

José Maria Alves Vilar, Kwong Chun Cheung, Mara Cleyde Quirino de 

Souza, Rafael Joviano Souza de Barros, Frederico de Oliveira Lima, Jailton 

Pereira de Abreu, Silvonet Campos, Reuller Deibas Pires da Silva, 

Fernando Elias Martins Fonseca, Jorge Eduardo Martins de Almeida, Misael 

Rioja Orellana, MAURO FERNANDO GOMES FERREIRA, Frederico Ligeiro 

Medeiros, Lorraine Malafaia da Conceição, Wendel Balduino Macedo, 

Virgilio Bueno Vilela de Moraes, Veronica Alves Vilar, Wilson Vilela 

Medeiros Filho, Tatiane Peres Vilarinho Bueno, Wladimir Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:8.963, ANA JULIA PICCIRILO GOMIDE - OAB:23.337, 

Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, Aridaque Luís 

Neto - OAB:MT 3.252, BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - 

OAB:16023, Christyano de Assis Cavalcante - OAB:20.464/MT, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT, Fabio Carlos 

de Oliveira - OAB:16393/MS, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - 

OAB:19.950, Heberth Vinicius Lisboa de Sousa - OAB:MT 25.933, 

IZADORA NOGUEIRA REIS - OAB:21.035, JÚLIO CESAR NOGUEIRA REIS 

- OAB:19.166, LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - OAB:19638, 

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - OAB:15.250-A, MARCOS 

AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17.066, Ramon Cesar da 

Fonseca - OAB:OAB/MT 19346, Rosane de Fátima Gontijo Rocha - 

OAB:MT 3233-B, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, Walter 

George Ramalho Lima - OAB:18256

 Vistos.

...

Primeiramente, à luz do artigo 1.018, §1º do Código de Processo Civil, ou 

seja, possibilidade do juízo de retratação diante dos agravos de 

instrumentos interpostos, vê-se que não houve alteração do quadro fático 

que motivou a decisão que indisponibilizou os bens dos réus.

Dessa forma, mantem-se a decisão ora combatida pelos diversos agravos 

de instrumentos interpostos, pelos seus próprios fundamentos.

 Acerca dos pedidos de reabertura de prazo para manifestação prévia, 

conforme disposto à certidão de fls. 2.640, não houve, ainda, o transcurso 

do aludido prazo. Razão pela qual, reputam-se prejudicado os pedidos.

Considerando o teor da decisão liminar no agravo de instrumento nº 

1019356-20.2019.8.11.0000, expeça-se alvará dos ativos financeiros 

indisponibilzados pertencentes aos réus Darcyane de Assis Cavalcante 

Faria e Antônio Bueno Júnior.

 Do ensejo, informa-se que os autos descem com os extratos de retirada 

da indisponibilidade realizada por meio dos sistemas correlatos.

Quanto a novos pedidos de liberação dos bens, em observância do 

contraditório e do artigo 10 do Código de Processo Civil, faz-se necessário 

oportunizar a manifestação do Ministério Público.

 Na oportunidade, o Parquet deverá dizer também acerca da não 

localização dos réus Deydid D’Leonn Barros de Oliveira, Espólio de Primo 

Deliberalli, Frederico Ligeiro Medeiros e Silvonet de Campos.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8101 Nr: 1389-36.1997.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Arcangelo Dias Lopes Polezel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Polezel Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVAL DE ARAÚJO - OAB:2310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CIHNDY KELLY 

BIANQUINI, para devolução dos autos nº 1389-36.1997.811.0004, 

Protocolo 8101, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine Paula Costa 

Campos - OAB:15.763/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Decisão

Autos cód. 239456

Ante a ocupação do plenário do Tribunal do Júri pelas urnas eletrônicas à 

partir do dia 23.03.2020, antecipo a Sessão de Julgamento (Tribunal do 

Júri) para o dia 17.03.2020, às 07hrs30min (MT).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 10 de fevereiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 308150 Nr: 6904-80.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.024, 

Camila Escobar - OAB:OAB/MT19364, Cintia dos Arbues Nery da 

Silva - OAB:MT 9.923-B, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.040, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 Decisão

Autos cód. 308150

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual contra 

Gustavo Bispo dos Santos, nascido em 27.07.1995, filho de Eurípedes de 

Araújo e de Sílvia Helena Bispo dos Santos, condenado como incurso no 

art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 

(anos) anos e 10 (dez) meses, de reclusão, em regime fechado, e 500 

(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Expedido mandado de intimação da sentença, o réu foi intimado e assinou 

o termo de recurso de apelação (fl. 128).

Nota-se erro material no item ‘a’ do dispositivo de fl. 124-v, de modo que 

retifico onde se lê:

 “Condeno o denunciado Gustavo Bispo dos Santos como incurso na 

sanção do art. 33, caput, §4º, c/c art.40, V, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a 

pena de 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, a ser cumprida no 

regime inicialmente fechado (art. 33, § 3°, CP).”

Leia-se: “Condeno o denunciado Gustavo Bispo dos Santos como incurso 

na sanção do art. 33, caput, c/c art.40, V, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a 

pena de 5(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, a ser cumprida no 

regime inicialmente fechado (art. 33, § 3°, CP)”.

Ante a tempestividade, legitimidade, interesse e cabimento, recebo o 

recurso de apelação.

Vistas à defesa técnica para apresentar as razões do recurso de 

apelação em 08 (oito) dias, nos termos do art. 600, do CPP.

Com as razões, vistas ao Ministério Público para as contrarrazões.

Com as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça (TJMT). Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10.2.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 304021 Nr: 4503-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Rodrigues Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO

 Decisão

Autos cód. 304021

Trata-se de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra Edimar 

Rodrigues Silva Júnior, nascido em 6.7.1994, filho de Edimar Rodrigues 

Silva e Rosa Rodrigues de Souza, imputando-lhe fato que se amolda ao 

tipo penal do art. 33, caput, c/c art.40, V, ambos da Lei 11.343/06, c/c 

art.16, Lei 10826/03.

Na sentença de fls. 240/248 presente condenação de Edimar Rodrigues 

Silva Júnior, como incurso na sanção do art. 33, caput, c/c art.40, V, 

ambos da Lei 11.343/06, em concurso material com crime previsto no 

artigo 16, lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena total de 11 (onze) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente 

fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP) e ao pagamento de 500 dias multa, na 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa.

A defesa técnica constituída apresentou, na fl. 256, recurso de apelação, 

o qual foi devidamente recebida no dia 10.01.2020.

A defesa técnica requer que seja expedida guia de execução penal 

provisória do acusado, bem como manifestou o interesse de arrazoar na 

instancia superior (fls. 262/263).

Defiro o pedido defensivo e determino a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça (TJMT), nos termos do art. 600, §4º do CPP.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de fevereiro de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195979 Nr: 1103-28.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Gabriel Mariano Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Decisão

Autos de cód. 195979

Trata-se de ação penal distribuída em face de Diego Gabriel Mariano 

Garcia, nascido em 14.10.1993, filho de Jesualdo Garcia e Regia 

Aparecida Mariano, condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos de 

reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, 

§2º, incisos I e IV do Código Penal.

Conforme certidão de fl. 981 foram apreendidos: a) 01 (um) boné; b) 02 

(dois) pares de chinelo.

Ante a não identificação dos proprietários dos objetos mencionados, 

destruam-se. Após, arquive-se.

Barra do Garças, 11.02.2020

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 312356 Nr: 9229-28.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Diana Vilas Boas Souza, Florizan Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 3. Dispositivo a) Absolvo a denunciada Vitória Diana Vilas Boas Souza, 

pelos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c art.40, VI, ambos da Lei 

1143/06, c/c art. 12, Lei 10826/03, nos termos do art. 386, inc. VII, CPP; b) 

Destruam-se os entorpecentes; c) Expeça-se alvará de soltura, com 

cláusula se por al; d) Após, o trânsito em julgado, devolvam-se aos 

acusados os bens lícitos, cujo termo de apreensão está na fl.31; e) Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267926 Nr: 17963-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romulo Sousa Castro Inez de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 Vistos.

Considerando que foi deferido solicitação de afastamento do magistrado 

titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca entre os dias 03/02 à 

07/02/2020, redesigno a solenidade anteriormente agendada para o dia 16 

de abril de 2020, às 14h00min (horário de Mato Grosso).

No intuito de racionalizar os trabalhos, a presente decisão servirá como:

MANDADO DE CITAÇÃO para o(s) réu(s).

 MANDADO DE INTIMAÇÃO para as testemunhas e réu(s).
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CARTA PRECATÓRIA para interrogatório do réu.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Barra do Garças/MT, 4 de fevereiro de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA, CPF: 052.795.821-23, 

filiação: Jose Fernando Inez de Almeida e Alda Sousa Castro. Endereço: 

Rua Independência esquina com a Rua Jose Elizario de Farias, s/n, Cristino 

Cortes, nesta urbe.

2) Vítima(s):

ANNE CAROLINY ALVES DUARTE. CPF: 02925979165, Endereço: Rua 

Ana Lira, 276, bairro Santo Antonio, nesta urbe. Contato: (66) 

99999-8138/996769156.

3) Testemunha(s):

 ALDA DE SOUSA CASTRO, CPF:33452830187, filiação: Maria Ribeiro de 

Castro e Aldegundes de Sousa Castro, endereço: Rua 8, casa 88, Jardim 

Piracema, nesta urbe. Contato: 3401-2615.

IPC RUBENS GOMES DOS SANTOS.

Advertências:

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

pelo crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 322678 Nr: 14378-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Vistos.Autos conclusos em razão do declínio de competência do Juízo da 

1ª Vara Criminal desta Comarca, observado o Provimento nº 4/2020-CM, 

de 3 de fevereiro de 2020.O feito encontra-se em ordem, aguardando 

instrução.Em tal cenário, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27 de FEVEREIRO de 2020, as 15h30min (horário de Mato Grosso).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 01/07/2019 Hora: 17:00/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SILVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002297-07.2019.8.11.0004 

Requerente: LARYSSA SILVEIRA REZENDE ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A Requerido: 

LOJAS AVENIDA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: VALÉRIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENISCLEY GOMES WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000476-65.2019.8.11.0004 

Requerente: DENISCLEY GOMES WINTER ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

SP128341-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CARVALHO TINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001387-77.2019.8.11.0004 

Requerente: MAYCON CARVALHO TINAN ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RIBEIRO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001737-65.2019.8.11.0004 

Requerente: THIAGO RIBEIRO MACIEL ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, SANTIANY ALMEIDA 

DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERISSON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001830-28.2019.8.11.0004 

Requerente: ERISSON DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZISA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001294-17.2019.8.11.0004 

Requerente: DALZISA ALVES DE SOUZA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001279-48.2019.8.11.0004 

Requerente: ANGELA DA COSTA SANTANA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001285-55.2019.8.11.0004 

Requerente: JACY ROCHA DA SILVA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000695-78.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSE CARLOS DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A 

Requerido: TIM CELULAR S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001360-94.2019.8.11.0004 

Requerente: FLAVIA ANDRADE DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: CAROLINE ARENHARDT DE MORAES - MT22563-O 

Requerido: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA 

DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNY CORREA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROL MORAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000300-52.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NAYANNY 

CORREA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA 

BEATRIZ SANTOS BRITO POLO PASSIVO: ANNA KAROL MORAES VIEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 31/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUBINA ARRUDA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002370-76.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA RUBINA ARRUDA PAES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EMERSON MARQUES TOMAZ - GO54450 Requerido: 

BANCO CETELEM S.A. ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - MT8184-A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-37.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA ATAIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000301-37.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MANOEL DA 

COSTA ATAIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NADIA NAYARA 

NARDES FARIAS POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 31/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KENEDY DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000302-22.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO KENEDY 

DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLLYANA SOARES 

MATOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 31/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012048-69.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CHRISTIANE DE ARAUJO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, que forneça os dados bancários para a 

expedição de alvará do valor remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE SOUZA BRETAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DEFATIMA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DO CARMO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANY ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AIRES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça Id 

22611842, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PORTO DE SZECHY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PORTO DE SZECHY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/03/2020, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE PORTO DE SZECHY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/03/2020, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GOUVEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000586-64.2019.8.11.0004 

Requerente: DOUGLAS GOUVEIA DE MATOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT15916-O Requerido: 

BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001280-33.2019.8.11.0004 

Requerente: ARENIR LEITE RIBEIRO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DA SILVA CASTILHO RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/03/2020, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para manifestar acerca do deposito efetuado 

nos autos, no prazo de 05 dias. Em caso de concordância, deverá indicar 

os dados bancários para transferência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELI BISPO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001244-88.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.129,97; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 12 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001175-56.2019.8.11.0004 

Requerente: VANILDO GREGORIO BARBOSA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PINTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001166-94.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 12 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE SAUTHIER (REQUERIDO)

URSULA RODRIGUES CAMARGO ZEFERINO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

CLEBERTON ZIMMERMANN (REQUERIDO)

HAILTON CRISTIANO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/03/2020, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000850-52.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 12 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILFREDO MARCOS PESCARA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001185-03.2019.8.11.0004 

Requerente: SILFREDO MARCOS PESCARA FILHO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-74.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 
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Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001620-74.2019.8.11.0004 

Requerente: RICARDO ARAUJO DE SOUZA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE GOULART GOMES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001688-24.2019.8.11.0004 

Requerente: JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 148,98, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CIRILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001174-71.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSE CIRILO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: FABIANA 

CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001194-62.2019.8.11.0004 

Requerente: EDSON FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMISADAI DIAS LEMES GUNTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA OAB - MT0022484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA BARROS DOS SANTOS 91244552100 (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001165-12.2019.8.11.0004 

Requerente: AFONSO ANTONIO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - 

MT19976/O Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAVID ROBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001979-24.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.150,56; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 12/12/2019. BARRA DO GARÇAS, 12 de 

fevereiro de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322801 Nr: 14449-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djeine Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANO VILELA GARCIA FILHO - OAB:4275, João Jakson Vieira 

Gomes - OAB:20.239-0, NECY ARAÚJO LUSTOSA VIEIRA - 

OAB:7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, 

Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:22.694-A

 DECISÃO

(Cód. 322801).

Vistos, etc.

1. A narrativa descrita na inaugural demonstra que o adolescente de 16 

(dezesseis) anos se encontra em situação de risco, porquanto faz uso 

excessivo de substâncias entorpecentes desde os 09 (nove) anos de 

idade (não sendo viável ingressar no mérito, ao menos nesta sede, dos 

motivos que fizeram a família ter procurado socorro após sete anos), 

sendo que caberia ao Conselho Tutelar se ocupar do tema em um primeiro 

momento, conforme sentencia o artigo 136, I, da Lei 8.069/1990, de tal 

sorte que restam sólidas dúvidas quanto à presença do 

interesse-necessidade para o manejo da presente ação. Em que pese a 

possível ausência do referido pressuposto processual, não cabe a este 

magistrado se ocupar da sua análise, pois a situação de risco vivenciada 

pelo menor sempre implicou na competência para à Vara Especializada da 

Infância e Adolescência desta comarca (3ª Vara). Com efeito, a narrativa 

fática demonstra que o menor se encontra inserido na hipótese do art. 98, 

II, do ECA, deste modo se aplica ao caso o disposto no artigo 101, VI do 

ECA combinado com o artigo 148, inciso VII e parágrafo único (alínea f), 

parte final) do mesmo estatuto. Aliás, nota-se que foi este o entendimento 

albergado pelo juiz da 4º vara cível quando remeteu a causa (folha 24) 

para a 3ª Vara, passando a tramitar o feito nesta, especialmente pelo fato 

dos juizados especiais não terem competência para julgar causas da 

justiça menorista. Todavia, por meio do despacho de folha 41 

determinou-se a remessa dos autos para este juizado sem a devida 

declaração de incompetência, o que inviabiliza até mesmo a suscitação de 

conflito negativo, conforme tem decidido reiteradamente o TJMT. Deste 

modo, determino a imediata devolução dos autos para o juiz da 3ª Vara, 

porquanto não ocorreu declinação formal de competência em favor do 

Juizado da Fazenda Pública, não cuidando-se a hipótese de mera 

redistribuição dos autos.

2. Cumpra-se com URGÊNCIA, realizando as baixas e anotações 

necessárias.

3.

 Barra do Garças, 21/01/2020.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307213 Nr: 6328-87.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabrício Farias Pereira, Jeronimo Rodrigues de Oliveira, 

Willian Alves de Godoi, João Paulo Chaves Eboli, Saulo Moreira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203, Tatiane Rocha de Oliveira - OAB:26463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos da CNGC, impulsiono estes 

autos, com o objetivo de intimar a parte autora para Impugnar a 

Contestação apresenta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003414-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARTINS DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES-MT 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES 

EDITAL DE INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 

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

A L E T H E A  A S S U N C A O  S A N T O S  P R O C E S S O  n . 

1003414-95.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA MARTINS, 

Endereço: RUA FRANÇA, 225, BAIRRO DA PONTE, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: VANESSA MARTINS DA SILVEIRA, 

Endereço: TEREZINHA COURA GARBIM, SAO JOSE, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos 

autos supra identificado, que segue abaixo resumida, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: [...[ É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
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física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora da doença de CID 10 (F79, F80, H91, T90.5, F71), o que lhe 

dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda encontra-se 

impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Vanessa Martins da 

Silveira, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Aparecida Martins, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA 

APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 14 de janeiro de 

2019. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005313-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA TORRACCA LEVY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO STRINO TORRACCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1005313-60.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA TORRACCA 

LEVY REQUERIDO: MARIA DO CARMO STRINO TORRACCA Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte requerente para manifestar-se acerca da informação 

prestada pelo Banco do Brasil (id 27183326), bem como para indicar e 

comprovar a necessidade de levantamento de valores, no prazo de 5 

(cinco) dias. 2. JUNTE-SE aos autos o relatório psicossocial, conforme já 

determinado, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Após, DÊ-SE vista dos autos 

ao MPE, com o escopo de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias. 4. Por fim, FAÇAM-ME imediatamente conclusos. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006080-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MARIA DE ARAUJO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CAMPOS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006080-98.2019.8.11.0006 AUTOR(A): PAMELA MARIA DE ARAUJO 

DUARTE REU: WILLIAM CAMPOS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Consoante 

dicção do artigo 99, § 2º, da atual legislação processual civil, “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 2. Ante ao 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira, 

preferencialmente, dos últimos seis meses, sob pena de indeferimento 

desta e recolhimento de custas judiciais. 3. Após, mediante correta 

triagem, à conclusão. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004538-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SACRAMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1004538-45.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SILVIA CRISTINA SACRAMONI 

REQUERIDO: CLAUDEMIRO GOMES DA SILVA Vistos. 1. JUNTE-SE aos 

autos o relatório psicossocial, conforme já determinado, no prazo de 5 

(cinco) dias. 2. Após, DÊ-SE vista dos autos ao MPE, com o escopo de 

que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Por fim, 

FAÇAM-ME imediatamente conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227871 Nr: 12754-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADG, ADFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHL, LMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LOPES ALVARES 

CAMPOS - OAB:20.500/O, MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA 

VANINI - OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468 

OAB/MT, RICHERD RODRIGUES DA SILVA - OAB:23636/O

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda com pedido liminar proposta por Antônio 

Damásio Gonçalves e Antônia de Fátima Gonçalves contra Luiz Henrique 

Lemos e Larissa Maria scalon Lemes, com o objeto de reaver a guarda da 

criança Vitor Manoel Balbino Gonçalves.

Os autores requereram a citação da genitora da criança (fls. 112/118), 

tendo sido determinada a apresentação de seus dados para citação (fls. 

122), tendo o prazo decorrido sem manifestação (fls. 126).

Dessa forma, indefiro o pedido de emenda à inicial formulado às fls. 118.

Outrossim, tendo em vista que se trata das mesmas partes e causa de 

pedir, entendo não haver prejuízo à instrução do feito pela utilização de 

prova emprestada produzida nos autos em apenso (Código 214115).

Portanto, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à utilização 

da prova emprestada, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Registro que a ausência de manifestação implicará a anuência das partes.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos à 

conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167950 Nr: 4649-22.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA AUTORA PARA QUE PROCEDA COM A 

RETIRADA DO OFÍCIO PARA ABERTURA DE CONTA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 101/102, para autorizar a inventariate a promover a 

abertura de conta-corrente junto ao Banco do Brasil, em nome da empresa 

Construtora de Estruturas Metálicas Nakamoto LTDA, devendo prestar 

contas nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Quanto ao pedido formulado às fls. 109/110, imperioso ressaltar que a 

isenção tributária é matéria objeto de reserva legal, não cabendo ao juiz, à 

sua discrição, isentar o herdeiro do recolhimento de eventual tributo 

incidente, por força do disposto no artigo 179, do CTN, razão pela qual o 

mesmo deve ser indeferido.

Outrossim, certifique-se o cumprimento integral da decisão de fls 15/16.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170420 Nr: 6584-97.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GONÇALVES PICHININ - 

OAB:2.337 B

 Vistos etc.

Proceda-se à anotação no sistema processual que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Executado a fim de cumprir voluntariamente o julgado, 

promovendo o adimplemento da obrigação de fazer, no prazo de 15 

(quinze) dias, a partir de sua intimação, sob pena de busca e apreensão 

nos termos do art. 538 do Código de Processo Civil.

Em não sendo cumprindo voluntariamente a obrigação e devidamente 

certificado, intime-se a Exequente para requerer o que de direito.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003293-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA CABRERA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003293-96.2019.8.11.0006 EXEQUENTE: ROSILDA CABRERA DE 

QUEIROZ EXECUTADO: ALEX SANDRO DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se 

de execução (RITO DE PRISÃO) das prestações vencidas referente à 

pensão alimentícia. 2. RECEBO a presente Execução de Alimentos, cujo 

procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 528, caput e 

seguintes, do Código de Processo Civil. 3. CITE-SE o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da importância reclamada, 

provar que o fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser protestado o pronunciamento judicial (CPC art. 528, §1º) e ser-lhe 

decretada a prisão civil (CPC, art. 528, § 3º). 4. Conste no mandado de 

citação as seguintes advertências: I) somente a comprovação de fato que 

gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento; II) se 

a parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses; III) o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo; IV) o cumprimento da pena, por sua vez, não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 5. 

ADVIRTA-SE, ainda, ao executado acerca da possibilidade de protesto 

caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, CPC). 6. Inerte o 

executado, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público. 

7. PROCESSE-SE em Segredo de Justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 8. Desde já, DEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita, o que faço com base no artigo 98 do CPC. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO OAB - MT27885/O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT12028/O (ADVOGADO(A))

JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ OAB - MT18283/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS PARCELAMENTO REALIZADO PELO DCA/PJMT Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das Taxas e 

Custas Judiciárias, tendo em vista que o parcelamento de custas pleiteado 

foi lançado no sistema de arrecadação do PJMT pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação – DCA (cf. Ofício-Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux). 

Observações: De acordo com a orientação do DCA/PJMT para realizar a 

operação deverá o Advogado acessar diretamente no site do 

PJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar 

o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO – OUTROS, Selecionar opção MEU 

PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESSA OPÇÃO TAMBEM SERÁ 

ULTILIZADA PARA PROCESSOS FISICOS) e ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Há 

um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo.". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento. A segunda parcela em diante poderá 

ser emitida na opção CONSULTA e na barra de busca digitar a opção 

consulta de parcelamento que se encontra na nossa página de EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE. Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000257-51.2016.8.11.0006. Sentença 

Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

extrajudicial acostado ao Id. 25623157. 2 . A parte autora ao Id. 21624613 

confirmou o recebimento da quantia acordada com a Requerida Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A, requerendo então, o 

prosseguimento da demanda em face dos demais Requeridos. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer ação 

necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o 

acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o presente feito somente em favor da 

Requerida Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A . 5. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. 

Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 7. Para efetivação 

deste comando judicial, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 8 – Após, PROCEDA-SE à retificação dos 

autos, fazendo constar no polo passivo da demanda somente os 

Requeridos ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO – ME e COIMBRA 

VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP. 9. Por oportuno, tendo em vista os 

pontos controvertidos já fixados na decisão saneadora (Id. 17411457), 

REOPORTUNIZO às partes especificarem provas que efetivamente 

desejam produzir justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório, no mesmo 

prazo e nos termos da decisão proferida. 10. INTIMEM-SE as partes 

através dos advogados mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, CNGC) 

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 

10 de janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000403-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000403-53.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME, 

ENILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FATIMA GUIMARAES Vistos. 1. 

Da análise da peça inicial e de seus documentos, verifica-se que não 

consta comprovante de recolhimento das custas judiciárias. 2. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do CPC. 3. Dessa maneira, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial 

para acostar aos autos comprovante de recolhimento das custas 

judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente certificado, à conclusão. 

5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005341-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL Impulsiono os 

autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de 

seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com 

relação ao teor do Laudo Pericial de Id 27075750, requerendo o que 

entenderem de direito. Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020 Eliana de 

Fátima Segatto mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005442-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005442-02.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA REU: PAULO 

CEZAR MONTANHER FARIAS EIRELI - ME Vistos. 1. Diante da certidão 

retro, INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, 

decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham 

os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002092-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIMAR CARLOS DE MELO (REQUERIDO)

 

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 29116442, promovendo o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 12 

de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003724-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a parte acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DISTRIBUIR CP E COMPROVAR PROTOCOLO NOS AUTOS 

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

Advogado, com a finalidade de que providencie, no prazo de 15 dias, a 

distribuição na comarca deprecada da Carta Precatória e demais 

documentos necessários para o seu cumprimento, que estão devidamente 

confeccionados no presente feito. Com efeito, efetuado o protocolo da 

epístola no Juízo deprecado, deverá o causídico, no mesmo prazo, acima 

assinalado, trazer aos autos o comprovante do protocolo da missiva, para 

acompanhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006972-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PINTO DE MIRANDA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006972-41.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODETE PINTO DE MIRANDA CEBALHO REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

autora, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo 

sem manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006049-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SSP/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO OAB - MT0006184A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

ROSIMERE CATARINA GERALDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006049-15.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: SSP/MT EXECUTADO: EDEGAR CARNEIRO GERALDES, 

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES, ROSIMERE 

CATARINA GERALDES Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE acerca da citação de 

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES. Não tendo sido 

efetuada, proceda-se a citação e intimação desta. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003627-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

JULIENS RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIEM CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003627-04.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE CLARINDO DA SILVA REQUERIDO: JULIENS 

RESTAURANTE LTDA - ME, ESPOLIO DE JULIEM CLARINDO DA SILVA, 

JOSE CLARINDO DA SILVA, CLEONICE AUGUSTA LEITE DA SILVA Vistos. 

1. INTIME-SE a parte autora, via advogado constituído, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, 

decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham 

os autos conclusos. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006409-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006409-13.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT Vistos. 1. Da análise da peça inicial e de seus documentos, 

verifica-se que não consta comprovante de recolhimento das custas 

judiciárias. 2. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do CPC. 3. 

Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente certificado, 

à conclusão. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006562-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARIA DE JESUS JANONES (EXECUTADO)

MARLUCIA HILARIO MARTINS (EXECUTADO)

CELSO JANONES DE SOUZA (EXECUTADO)

PLACART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NATTANN JANONES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006562-80.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: PLACART 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, NATTANN JANONES DE JESUS, 

MARLUCIA HILARIO MARTINS, CELSO JANONES DE SOUZA, VALDETE 

MARIA DE JESUS JANONES Vistos. 1. DEFIRO o pedido retro. 2. 

DETERMINO a citação por edital da parte requerida MARLUCIA HILARIO 

MARTINS, com prazo de 30 (trinta) dias, para sua regular ciência e fruição 

do prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências da 

decisão inicial. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006036-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006036-79.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELIZABETH SOARES DA SILVA REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG S.A, BANCO PAN, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. 1. DETERMINO a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora apresente o 

reconhecimento ou não a contratação, assim como demonstre a existência 

de pretensão resistida, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Assim, 

decorrido o prazo e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 

3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000837-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHITOKI YAMAVAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL CEBALHO DE SOUZA (EXECUTADO)

SANDRA GISELE TOMAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000837-13.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: YOSHITOKI YAMAVAKI EXECUTADO: ABEL CEBALHO DE 

SOUZA, SANDRA GISELE TOMAZ Vistos. 1. INTIME-SE o exequente para 

atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em seguida, à 

conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004541-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004541-97.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: KELCIO JUNIO GARCIA EXECUTADO: MARCELA APARECIDA 

CARDOSO Vistos. 1. Da análise da peça inicial e de seus documentos, 

verifica-se que não consta comprovante de recolhimento das custas 

judiciárias. 2. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do CPC. 3. 

Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente certificado, 

à conclusão. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20432 Nr: 1451-94.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779-MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE EXEQUENTE

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente fornecendo ao Juízo, para fins de expedição de Alvará 

Eletrônico os dados bancários da titularidade de seu cliente ou do 

causídico constituído desde que tenha poderes para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda.

 No mais, cumpre mencionar que os valores atuais vinculados ao presente 

feito de código n. 20432 é de R$ 13.436,67 conforme extrato SISCONDJ 
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anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99443 Nr: 4530-03.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR (TCO), BRASIL 

TELECOM S.A, CLARO CELULAR, NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Aotory da Silva Souza - OAB:OAB/MT 14.994-A, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, JOÃO CELESTINO CORRÊA 

DA COSTA NETO - OAB:4611-B, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11795, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO JUDICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do cálculo judicial juntado ao feito pela 

Contadoria do Juízo (fls. 702/705), pleiteando o que entenderem de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 4531-85.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CHIEREGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO JUDICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do cálculo judicial juntado ao feito pela 

Contadoria do Juízo (fls. 381/382-v), pleiteando o que entenderem de 

direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259065 Nr: 115-25.2020.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE FARIA ITAJOBI ME, 

CARLOS CESAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:76425 SP, FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:203.786, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste com 

relação à Carta de Citação de AR negativo (fls. 6/6-v), pleiteando o que 

entender de direito.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001444-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZAIRA SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001444-26.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

MARIA IZAIRA SERAFIM EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente ação 

pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da 

demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para 

designação de sessão de Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta 

feita, INTIMEM-SE as partes através de seus advogados para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser 

agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. 4. O não comparecimento injustificado da 

parte Autora ou Requerido à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003948-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CIRCHIA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - SP363465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX PEREIRA NETO (REU)

CLAILTON CONCEICAO SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003948-05.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO ANTONIO CIRCHIA PINTO REU: CLAILTON CONCEICAO SILVA, 

JOAO FELIX PEREIRA NETO Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora para que 

esclareça se persiste o acordo juntado pelo requerido em ID. 28380332. 2. 

Em caso negativo, requeira o que for de seu interesse. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002500-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 78 de 925



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002500-60.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCY MIGUELINA DE PINHO EGUES REU: CENTRO DE ENDOSCOPIA 

CUIABA LTDA - EPP Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto 

da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001445-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001445-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSALINA SANTANA DE ASSIS REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. 

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

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, 

RECEBO a petição inicial. 3. Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de 

sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. Nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, INVERTO o ônus da prova, por entender no 

caso caracterizada a relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII), devendo a parte ré aportar aos 

autos toda a documentação referente ao caso em comento. 8. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002437-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002437-35.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ENEIAS BATISTA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

DETERMINO a remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta do 

mutirão de perícias DPVAT. 2. Após, VENHAM-ME os autos CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 3. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006491-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006491-44.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE BISPO FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. 1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 3. REMETAM-SE os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

a realização de sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) 

réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) 

ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem 

como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do CPC. 5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 

334, CPC). 7. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do CPC. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003017-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI MARIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO ELICEU BESOB (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALVIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003017-36.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO, NERCI MARIA 

DE SOUZA LIMA REQUERIDO: JOSE CARLOS SALVIANI, AROLDO ELICEU 

BESOB Vistos. 1. Tendo em vista o retorno dos autos, INTIMEM-SE as 
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partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

2. Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006051-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MODESTO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006051-48.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCIANO MODESTO DE CAMPOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000998-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA OAB - MS7602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000998-91.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME REU: ADAO ALVES GARCIA 

JUNIOR Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente 

ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006050-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GARCIA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006050-63.2019.8.11.0006. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BIANCA GARCIA DE JESUS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

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

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006851-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLAINE SANTOS FARIA OAB - SP130653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006851-76.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: VILMA DO CARMO SILVA REQUERIDO: JOSE PEREIRA DE 

SOUSA Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 3ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC. 2. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma 

vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da 

distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto tarjeamento dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. SERVE A PRESENTE DECISÃO 
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COMO MANDADO/OFÍCIO. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007400-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROLIM SCARDINI (AUTOR(A))

SILVANA DE ARRUDA ROLIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS OAB - MS11268 (ADVOGADO(A))

GABRIELA ALVES DOS SANTOS OAB - MS21271 (ADVOGADO(A))

THAYNA DE SOUZA BRANDAO POZZER OAB - MS23550 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (REU)

ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007400-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA LUCIA ROLIM SCARDINI, SILVANA DE ARRUDA ROLIM REU: NILZA 

RAPP PINTO DE ARRUDA, ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN Vistos. 

1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente ação pode ser 

submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da demanda 

através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação 

de sessão de Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 4. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerido à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso, 

conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002534-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARY CAMILO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002534-35.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARY CAMILO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005470-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY GURJAO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS FRAGA OAB - MT13513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005470-67.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RODNEY GURJAO BRITO REU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos. 1. Em 

análise dos autos, verifico que o objeto da presente ação pode ser 

submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à resolução da demanda 

através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação 

de sessão de Audiência de conciliação/mediação. 3. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes através de seus advogados para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. 4. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerido à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso, 

conforme preceitua o artigo 334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA EXECUTADO: ASCENCIO FRANCO DOS 

SANTOS Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da 

presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1001176-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO DOURADO RODRIGUES (REU)

ENIO DORADO RODRIGUES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE INACIO 

DOURADO RODRIGUES (REU)

ANATALIA DA COSTA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001176-69.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITA DA SILVA REU: INACIO DOURADO RODRIGUES, ANATALIA DA 

COSTA RODRIGUES, ENIO DORADO RODRIGUES - REPRESENTANTE DO 

ESPÓLIO DE INACIO DOURADO RODRIGUES Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE 

acerca da citação dos confinantes, conforme determinado no despacho 

de ID. 12279152. Não tendo sido efetuada, proceda-se a citação e 

intimação destes. 2. Cumprida todas as determinações, venham os autos 

conclusos para deliberação. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006673-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES (AUTOR(A))

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REU)

PAULO RUTILI NICOLLI (REU)

ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

JANIO MURTINHO CARDOSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006673-64.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FLORIZEU PORTES QUEROBIM, ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES 

REU: PAULO RUTILI NICOLLI, FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO, 

ALLIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME Vistos. 1. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. 

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

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, 

RECEBO a petição inicial. 3. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de 

sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência 

designada, acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR JOSE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE STELATTO MARQUES (REU)

EDUARDO MARQUES LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000373-86.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ISMAR JOSE DE QUEIROZ REU: EDUARDO MARQUES LIMA, ELAINE 

STELATTO MARQUES Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o 

objeto da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005384-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO RONDON FILHO OAB - MT24468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005384-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. Chamo o feito à 

ordem. 1. Cuidam os autos de Ação de Cobrança de Indenização 

Securitária, proposta por LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA contra 

BANCO DO BRASIL S.A, todos qualificados no feito em epígrafe. 2. 

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita (Id: 15777097). 

3. No entanto, compulsando os autos, verifico que tal pedido deveria ter 

sido indeferido. Explico. 4. A Lei nº 1.060/50 não exige forma sacramental 

para a declaração da hipossuficiência, bastando simples afirmação na 

petição inicial “de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família” (art. 4º), mas a Constituição Federal reza que a gratuidade será 

conferida “aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 

LXXIV). 5. Elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o 

amparo que pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à 

Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a isenção das 
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custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 6. 

Revisando detidamente os autos, vê-se que a requerente não juntou 

comprovante algum da hipossuficiência alegada. 7. Vejo, portanto, que o 

pedido de justiça gratuita não merece prosperar, pois o conteúdo 

fático-probatório delineado nos autos externa dúvida se a requerente 

efetivamente não tem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo à sua subsistência e à de sua família. 8. Nesse norte, as 

informações são incompatíveis e contraditórias com a postulação da 

Assistência Judiciária Gratuita, indicando que a parte autora não é 

exatamente uma pessoa a quem o pagamento das custas processuais vá 

desfalcar sua vida financeira ou causar-lhe revés financeiro irreparável 

ou de difícil reparação. Afinal, custa processual é espécie de Tributo e 

sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazer crer o requerente ao pretender a gratuidade. 

9. Deste modo, REVOGO os benefícios da justiça gratuita anteriormente 

concedida. 10. Ante ao exposto, INTIME-SE a requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, dando o real valor do 

proveito econômico, bem como para juntar documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação, para que 

proceda ao recolhimento de custas, sob pena de extinção e arquivamento. 

11. Após, mediante correta triagem, à conclusão. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA ALVES (AUTOR(A))

LUZIA BALESTRIN (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA ROCHA (AUTOR(A))

LUCIANO MIGUEL DIAS CARDOSO (AUTOR(A))

LUIZA PIRES (AUTOR(A))

CAROLINE PRADO ALMEIDA (AUTOR(A))

ISAURA DO PRADO ALMEIDA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

BENEDITA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS (AUTOR(A))

MARIA ODONEIDE CLEMENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000826-47.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA ODONEIDE CLEMENTE DA SILVA, SONIA MARIA DA ROCHA, 

LUZIA BALESTRIN, JULIA MARIA ALVES, ISAURA DO PRADO ALMEIDA, 

CAROLINE PRADO ALMEIDA, LUIZA PIRES, LUCIANO MIGUEL DIAS 

CARDOSO, JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS, BENEDITA PAULA 

DA SILVA, JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO REU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente 

ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE ROMAO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

RODNEY ENOY MOTTA (AUTOR(A))

LAURA APARECIDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCAS ALMEIDA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

MARIA FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

NELICIO DE ALMEIDA BORGES (AUTOR(A))

LEINI TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ENEDINA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

SOLANGE PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

JAIR RAMOS MARCOLINO (AUTOR(A))

ANA TEREZA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000900-04.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA TEREZA RONDON, JAIR RAMOS MARCOLINO, LUCAS ALMEIDA DE 

QUEIROZ, LAURA APARECIDA DE ALMEIDA, RODNEY ENOY MOTTA, 

MARIA MARLENE ROMAO DE QUEIROZ, SOLANGE PEREIRA SANTOS, 

ENEDINA DA SILVA CRUZ, LEINI TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NELICIO DE 

ALMEIDA BORGES, MARIA FATIMA DA SILVA REU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto da presente 

ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, visando à 

resolução da demanda através da autocomposição, ENCAMINHEM-SE os 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência de 

conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE OLIVEIRA PASSOS (AUTOR(A))

OSORIO COELHO DE MELO (AUTOR(A))

JOSE NILSON CERQUEIRA SILVA (AUTOR(A))

IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JUSTINO BRAZ DA NOBREGA (AUTOR(A))
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JUVENTINO DEFENSOR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ADAO MARCIANO DOS PASSOS (AUTOR(A))

ELIZABETE JERONIMO BIANCHINI (AUTOR(A))

DIONISIA LOPES VIANA (AUTOR(A))

ROSENEI APARECIDA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001282-94.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA, JUSTINO BRAZ DA NOBREGA, 

JUVENTINO DEFENSOR DE ALMEIDA, OSORIO COELHO DE MELO, JOSE 

NILSON CERQUEIRA SILVA, MARIA JOSE DA CRUZ SILVA, MARIA DE 

OLIVEIRA PASSOS, ADAO MARCIANO DOS PASSOS, DIONISIA LOPES 

VIANA, ELIZABETE JERONIMO BIANCHINI, ROSENEI APARECIDA MENESES 

REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que 

o objeto da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim 

sendo, visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006221-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMOS CORDEIRO (REU)

EMERSON CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006221-54.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO CORDEIRO REU: EMERSON CORDEIRO, ELIANE RAMOS CORDEIRO 

Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. Depois do cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberá as 

partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do 

CPC. 4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide. 5. Escoado aludido prazo, havendo ou não 

manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos 

para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002731-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002731-87.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA EXECUTADO: ANTONIO RAMOS DA 

SILVA Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Cuidam os autos de Ação de 

Execução, proposta por LAURINDO ANTENOR DE ALMEIDA contra 

ANTONIO RAMOS DA SILVA, todos qualificados no feito em epígrafe. 2. 

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita (Id: 20321713). 

3. No entanto, compulsando os autos, verifico que tal pedido deveria ter 

sido indeferido. Explico. 4. A Lei nº 1.060/50 não exige forma sacramental 

para a declaração da hipossuficiência, bastando simples afirmação na 

petição inicial “de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família” (art. 4º), mas a Constituição Federal reza que a gratuidade será 

conferida “aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, 

LXXIV). 5. Elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o 

amparo que pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à 

Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário 

irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 6. 

Revisando detidamente os autos, vê-se que a requerente não juntou 

comprovante algum da hipossuficiência alegada. 7. Vejo, portanto, que o 

pedido de justiça gratuita não merece prosperar, pois o conteúdo 

fático-probatório delineado nos autos externa dúvida se a requerente 

efetivamente não tem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo à sua subsistência e à de sua família. 8. Nesse norte, as 

informações são incompatíveis e contraditórias com a postulação da 

Assistência Judiciária Gratuita, indicando que a parte autora não é 

exatamente uma pessoa a quem o pagamento das custas processuais vá 

desfalcar sua vida financeira ou causar-lhe revés financeiro irreparável 

ou de difícil reparação. Afinal, custa processual é espécie de Tributo e 

sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazer crer o requerente ao pretender a gratuidade. 

9. Deste modo, REVOGO os benefícios da justiça gratuita anteriormente 

concedida. 10. Ante ao exposto, INTIME-SE a requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, dando o real valor do 

proveito econômico, bem como para juntar documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação, para que 

proceda ao recolhimento de custas, sob pena de extinção e arquivamento. 

11. Após, mediante correta triagem, à conclusão. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003048-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ARY CAMILO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003048-85.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ARY CAMILO DA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005878-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINA ELIAS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

VALDENIR RIBEIRO DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005878-58.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LINA ELIAS BARBOSA REU: ADENICE RIBEIRO DE CAMPOS, VALDENIR 

RIBEIRO DE CAMPOS Vistos. 1. Em análise dos autos, verifico que o objeto 

da presente ação pode ser submetido à mediação. 2. Assim sendo, 

visando à resolução da demanda através da autocomposição, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de sessão de Audiência 

de conciliação/mediação. 3. Desta feita, INTIMEM-SE as partes através de 

seus advogados para comparecerem à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. 4. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002981-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BELARMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Justina Rodrigues de Oliveira (REU)

J. R. D. O. (REU)

JOAO MARCOS DE OLIVEIRA (REU)

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

ESPÓLIO DE PAULINA DE OLIVEIRA (REU)

ESPÓLIO DE JOÃO MARTINHO DE OLIVEIRA (REU)

D. O. D. S. (REU)

J. A. D. S. (REU)

L. D. O. E. F. (REU)

LUIZ NELIO DA COSTA FARIA (REU)

Ivone Borges de Oliveira (REU)

L. R. D. O. (REU)

Luiz Rodrigues de Oliveira (REU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (REU)

MARIA DE FÁTIMA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS DE PAULINA E 

JOÃO (REU)

Alexandra Garcete de Oliveira (REU)

M. E. D. S. O. (REU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (REU)

HERCULANO DE ARAUJO (REU)

ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Edith Oliveira de Souza (REU)

A. O. D. S. (REU)

I. D. O. A. (REU)

DINAMERICO VERISSIMO DE SOUZA (REU)

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

APARECIDO ANASTACIO (REU)

CELINA CRUZ DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002981-57.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSEFA BELARMINO DA SILVA REU: D. O. D. S., J. A. D. S., L. D. O. E. F., 

LUIZ NELIO DA COSTA FARIA, L. R. D. O., IVONE BORGES DE OLIVEIRA, 

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE DE OLIVEIRA, 

DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, M. E. D. S. O., MARIA AUGUSTA DE 

OLIVEIRA ARAUJO, HERCULANO DE ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, A. O. D. S., EDITH OLIVEIRA DE SOUZA, DINAMERICO 

VERISSIMO DE SOUZA, I. D. O. A., APARECIDO ANASTACIO, VICENTE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA CRUZ DE OLIVEIRA, JUSTINA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, J. R. D. O., 

JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE OLIVEIRA, 

ESPÓLIO DE PAULINA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO MARTINHO DE 

OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS DE 

PAULINA E JOÃO Vistos. 1. Considerando que o autor não comprovou ter 

esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço requerido, 

INDEFIRO o pedido em ID. 19561553, vez que se trata de diligência que 

cabe às partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente possível após restar 

comprovado o esgotamento de todos os meios à disposição da parte. 2. 

No caso em tela, verifica-se que não há nos autos indícios de que a parte 

autora tenha esgotado todos os meios a sua disposição para obter as 

informações necessárias junto aos órgãos públicos. 3. Deve, inclusive, a 

parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. 4. Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE
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Processo Número: 1003416-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DELFINA DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BATISTA VIEIRA FERREIRA (REU)

JOAO MENDES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003416-94.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARILDA DELFINA DA SILVA FILHO REU: JOAO MENDES FERREIRA, 

MARLENE BATISTA VIEIRA FERREIRA Vistos. 1. Visando ao saneamento 

do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-65.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000441-65.2020.8.11.0006. AUTOR: 

JEFFERSON ALVES DANTAS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta por JEFERSON ALVES DANTAS em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, CITE-SE E INTIME-SE A REQUERIDA para comparecer à 

audiência de tentativa de mediação/conciliação, preferencialmente 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 

334, CPC), a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, onde haverá a inclusão na 

pauta do mutirão de perícias DPVAT. 3. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 4. ADVIRTA-SE a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). 5. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002834-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KUHN DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT8250-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002834-94.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: 

KUHN DO BRASIL S/A - IMPLEMENTOS AGRICOLAS EXECUTADO: FLAVIO 

AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA, GRACIENE PAULINE MAZETO 

CORREA DA COSTA Vistos. 1. Diante da manifestação do exequente em 

ID. 29125661, INTIMEM-SE os executados, por meio de seu advogado, 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da proposta de 

composição amigável apresentada em ID. 29125661. 2. CUMPRA-SE. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006192-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DO CARMO - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006192-67.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME REU: LUIZ CARLOS DO CARMO - ME Vistos. 1. Analisando os 

autos, verifico que a diligência citatória para despejo em ID. 27532622 

retornaram com a resposta “Certidão Negativa”. 2. Portanto, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de nova sessão de 

Audiência de Conciliação. 3. Para tanto, DETERMINO nova citação do 

requerido por oficial de justiça, devendo ser observado às diretrizes da 

decisão inicial, bem como deve se atentar as informações prestadas em 

petição de ID. 29114447. A citação deverá ser feita na pessoa de seu 

representante legal. 4. Desta feita, INTIMEM-SE a parte requerente através 

de sua advogada para o comparecimento da audiência de conciliação a 

ser designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000178-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK OAB - PR34933 (ADVOGADO(A))

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

TIFANNY EVELIZE ARAUJO OAB - PR63600 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA OAB - PR49566 (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000178-04.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS REQUERIDO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 1. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

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

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003061-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO STOCCO OAB - SP152348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO(A))

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003061-89.2016.8.11.0006. 

DEPRECANTE: MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTO LTDA 

DEPRECADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Vistos. 1. DETERMINO 

a suspensão da missiva por 03 (três) meses. 2. Decorrido o prazo 

mencionado e devidamente certificado, INTIME-SE a autora para se 

manifestar no feito. 3. Após, conclusos. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001161-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AFONSO RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES OAB - 090.642.901-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROPICIO MAIDANO DOLORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001161-66.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada por ESPÓLIO DE 

JOÃO AFONSO RAMIRES em face de PROPÍCIO MAIDANO DOLORES, 

ambos qualificados no processo. 2. Em sua petição inicial (Id. 17703776 e 

anexos) sustenta o autor que é proprietário dum imóvel rural denominado 

“Piraputanga” com área total de 1.719 has (mil setecentos e dezenove 

hectares), sob matrícula nº 1.814, localizada neste município. 3. Assevera 

que firmou contrato de comodato com o requerido duma parcela do imóvel 

maior com área de 10has (dez hectares) localizada à margem esquerda 

do Córrego Piraputanga, contendo uma casa residencial de tábua para 

exploração de atividade de agricultura. 4. Conforme se extrai da inicial e 

documento juntado ao Id. 17704236, o primeiro contrato teve vigência de 

três anos e seis meses, com início em 28/06/1993 e término em 

31/12/1996. O segundo contrato id. 17707333 com prazo de três anos 

com início em 01/01/1997 e vencimento em 31/12/1999. O último contrato 

constante ao Id. 17704465 previa prazo de vigência de sete anos com 

início em 01/01/2006 e término em 31/12/2013, sendo que não entabularam 

novo contrato, ficando então o contrato com prazo indeterminado. 5. 

Requer, portanto, a procedência da demanda a fim de que o requerido seja 

judicialmente notificado para que no prazo de 30 dias restitua o imóvel, sob 

pena de caracterização de esbulho. 6. Citação do requerido é vista ao Id. 

19165530. 7. Realizada audiência de conciliação (Id. 19754412) não houve 

acordo entre as partes. 8. O requerido contestou a demanda ao Id. 

20287712 e anexos, afirmando que realmente ficou em regime de 

comodato no imóvel, contudo, com o termo final do último contrato passou 

a exercer posse da área como dono, sendo essa a promessa pelo 

cedente em razão dos anos que cuidou do local. 9. Na ocasião, rebateu a 

afirmação da parte autora que o contrato transmutou-se para prazo 

indeterminado, em razão de que o item 4 e cláusula 10ª previa que o findo 

o prazo, poderia o contrato ser renovado por igual ou menor prazo 

havendo consenso entre as partes e na impossibilidade deveria restituir o 

imóvel nos termos da cláusula 9ª, se assim não o fizer, decorrerá em 

esbulho. 10. Por fim, asseverou que decorreram mais de 05 (cinco) anos 

(prazo para usucapião rural) sem que a parte autora o notificasse, 

portanto, decorrido tal prazo, passou o requerido a ter posse em nome 

próprio desde 31/12/2013, sendo que findou o prazo de cinco anos em 

31/12/2018, não havendo o que se falar em violência ou clandestinidade. 

11. Intimada a parte autora a se manifestar, quedou-se inerte. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e Decido. 12. Não havendo questões 

preliminares a serem analisadas e sendo desnecessária a dilação 

probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo ao julgamento antecipado 

da demanda na forma do art. 355, I, do CPC/2015. 13. Sem mais delongas, 

em análise aos argumentos e elementos probatórios trazidos à baila pelo 

autor, razão lhe assiste, visto que conforme contrato anexo ao Id. 

17704465, mais precisamente na cláusula 10ª do documento, tem-se que 

findo o prazo do contrato e não havendo prorrogação por igual ou menor 

prazo, deverá o comodatário restituir o imóvel, se assim não fizer, 

responderá por esbulho possessório. 14. Pois bem, em que pese às 

alegações do requerido em sede de contestação, não há por sua parte 

qualquer comprovação de que o imóvel passaria a ser seu ao findar o 

contrato como prometido pela parte autora. 15. Cumpre esclarecer que, 

ainda que houvesse doação do imóvel, necessário seria para sua 

validação escritura pública ou particular como preceitua o art. 541 do 

CC/2002, havendo possibilidade de doação verbal somente quanto a bens 

móveis e de pequeno valor, consoante parágrafo único do mesmo 

dispositivo. In verbis: “Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou 

instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, 

versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir 

incontinenti a tradição.” 16. No caso em comento resta-se claro no 

contrato que caberia ao requerido restituir o bem com o termo final se não 

houvesse novo contrato por prazo de igual ou menor valor, 

desnecessitando qualquer notificação para que houvesse devolução do 

imóvel. 17. Assim, demonstra-se claro o descumprimento da obrigação 

contratual por parte do requerido. 18. A respeito do tema, a Teoria Geral 

dos Contratos nos ensina que um contrato nada mais é que um negócio 

jurídico fundado num acordo de vontades sobre objeto lícito, possível e 

determinável. Maria Helena Diniz conceitua contrato como “o acordo de 
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duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a 

estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes.” (DINIZ, 

Maria Helena, 2010). 19. Quanto ao argumento de ocorrência do prazo 

prescricional aquisitivo de 05 (cinco) anos para usucapião do imóvel, insta 

salientar que a demanda não se trata de ação possessória que enseje na 

aplicação da Súmula n.º 237 do STF, isto é, não há pedido para 

reintegração de posse na demanda, mas, tão somente, visa à notificação 

judicial para desocupação do imóvel cedido em contrato de comodato. 

Todavia, ainda que se tratasse de demanda possessória não há que se 

falar em usucapião em razão da posse precária, neste sentido: 

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Improcedente – Posse precária, falta de 

animus domini – Meros comodatários – Sentença mantida – Recurso 

desprovido. (TJ-SP – Apelação APL 00112224520108260153 SP 

0011222-45.2010.8.26.0153 (TJ-SP).” (grifo nosso) 20. Ora, o contrato de 

comodato é mera permissão de uso do bem, ainda que seja contrato 

escrito ou verbal, gratuito ou oneroso. A usucapião como modo originário 

de aquisição de propriedade do imóvel, dentre outros elementos, requer 

desde o início o exercício do animus domini, o que não ocorre em razão da 

permissão do uso do bem pelo proprietário. Neste sentido, o art. 1.208 do 

CC/2002: “Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou 

tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou 

clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.” 

21. Desta forma, findo o contrato de comodato e não sendo restituído o 

bem, consoante expressa previsão contratual há mera posse clandestina. 

DISPOSITIVO 22. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial e DETERMINO a expedição de notificação judicial com 

prazo de 30 (trinta) dias, para que o requerido promova a restituição do 

imóvel de matrícula nº 1.814, com área de 10has (dez hectares), 

denominado “Piraputanga”, localizado no KM 10 da Rodovia BR-343, 

Cáceres-MT. 23. Ressalto que em caso do não atendimento da notificação 

no prazo determinado incorrerá o requerido em mora, o que FIXO desde já 

o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) a título mensal de 

aluguel até que o imóvel seja restituído. 24. Acaso entenda o autor que a 

prática do requerido configure esbulho, deverá ajuizar demanda 

possessória específica. 25. CONDENO ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre valor da causa. 26. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. 27. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 28. Publique-se. 

Intime-se. 29. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001295-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001295-93.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA 

AZUL – COLEGIO IMACULADA CONCEIÇÃO em face de EDMILSON 

GREGORIO DA SILVA, ambos qualificados nos autos 2. Em sua inicial (Id. 

17860859 e anexos) alega, em síntese, a parte autora ser credora da 

parte requerida na importância atualizada de R$ 3.824,34 (três mil 

oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) decorrentes 

de contrato de prestação de serviços educacionais. 3. Despacho de Id. 

19760208 o juízo recebeu a inicial e determinou a citação da parte 

requerida, sendo esta devidamente citada consoante certificado ao Id. 

21123012. 4. Termo de sessão de conciliação é visto ao Id. 21335730, 

ocasião em que as partes não entraram em acordo. 5. Conforme 

certificado ao Id. 22320481 a parte requerida não efetuou o pagamento da 

dívida, deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. 6. A parte 

autora ao Id. 22674664 manifestou pela conversão da demanda monitória 

em ação executiva. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 7. Conforme se extrai dos autos, em que pese o requerido ter sido 

devidamente citada, contudo, não realizou o pagamento do débito e nem 

ofereceu defesa, configurando assim sua revelia. 8. Desta forma, não 

havendo questões preliminares a serem analisadas e sendo 

desnecessária a dilação probatória, DECLARO SANEADO o feito e passo 

ao julgamento antecipado da demanda na forma do art. 355, II, do 

CPC/2015. 9. Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação da parte 

requerida (ID. 17860962). 10. De acordo com o disposto no artigo 700 do 

CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é indispensável que o autor 

tenha constituída em seu favor prova escrita sem eficácia de título 

executivo, da qual extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de 

quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - 

o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 11. Nas palavras 

de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodium, 2016). 12. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 

4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg.950). 13. Sem dúvidas, para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 

documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. 14. No caso dos autos os documentos acostados 

corroboram para procedência da ação, visto que a parte autora 

apresentou prova hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos 

autos o “contrato de prestação de serviços educacionais” devidamente 

assinado pela parte requerida (Id. 17860962), o que não foi impugnado e 

ainda, demonstrativo atualizado da dívida (Id. 17860964) que aliados à 

revelia da parte requerida, levam a procedência da demanda. DISPOSITIVO 

15. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2º, do Código de Processo 

Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória e CONSTITUO de 

pleno direito o título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida a 

pagar a parte autora a importância de R$ 3.824,34 (três mil oitocentos e 

vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), devendo os juros e 

correção monetários serem calculados conforme pactuado no documento 

de Id. 17860962. 16. CONDENO ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre valor da causa. 17. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. 18. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo 

atualizado da condenação e promova o cumprimento de sentença. 19. 

Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito 

com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 20. Publique-se. Intime-se. 

21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007643-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1007643-98.2017.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. JANDIRA VASQUES DE 

MATOS CARVALHO solicita a LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITO oriundo de 

sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 

em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A. 2. Em sua inicial de Id. 11011110 

e documentação anexa a autora alega que em 06 de junho de 2013 firmou 

dois contratos com a requerida a fim de prestar serviços de publicidade de 

comunicação na forma de marketing multinível binário na condição de 

“ADcentral FAMILY”, tendo desembolsado a quantia de R$ 6.070,40 (seis 

mil e setenta reais e quarenta centavos) na criação de duas contas em 

seu CPF e que não recebeu nenhum valor durante a sua participação no 

negócio. 3. Assevera que a Justiça Estadual do estado do Acre declarou 

a nulidade de todos os contratos TELEXFRRE, além do restabelecimento 

dos contratantes ao estado anterior à contratação a ser apurado através 

de liquidação. 4. Postulou, ao final, a procedência da demanda a fim de 

tornar líquida a sentença originária e condenação da requerida em custas 

e honorários advocatícios. 5. Intimação da parte autora para 

comparecimento em audiência de conciliação é vista no id. 15173348. 6. 

Termo de conciliação é visto ao Id. 16315012, ocasião em que não houve 

tentativa de conciliação ante a ausência de ambas as partes. 7. Despacho 

de Id. 16763329 indeferiu o pedido da parte autora para efetuar citação da 

requerida na pessoa do advogado apresentado como sendo procurador 

da parte contrária. 8. Conforme AR de Id. 17016104 a parte requerida fora 

devidamente citada, todavia, conforme se extrai da análise dos autos não 

compareceu à audiência de conciliação nem contestou a demanda. É o 

sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 9. O feito versa sobre 

liquidação de sentença que segue o procedimento comum conforme art. 

509, II, do CPC/2015, ante a necessidade de a parte autora alegar e provar 

fatos novos que não fizeram referência à ação coletiva, precipuamente a 

existência e o valor de seu crédito. 10. Na ação civil pública proferida e 

que embasa a demanda foi decidido: “...”Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na Sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. A: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do monante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964). Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)...” 11. Embora regularmente citada a 

parte requerida não apresentou contestação, razão pela qual DECRETO 

sua revelia e passo ao julgamento antecipado da demanda com espeque 

nos arts. 344 e 355, II, ambos do CPC/2015. 12. Registro, entretanto, que a 

presunção de veracidade fática que decorre do decreto da revelia não é 

absoluta e definitivamente não exonera a parte autora do ônus de 

apresentar elementos probatórios que corroborem os fatos alegados, os 

quais são passíveis de prova pela via documental. 13. Assim, postulando 

a autora pela liquidação de crédito que alega ter em razão da sentença 

coletiva acima citada compete-lhe demonstrar a existência e o valor do 

crédito. 14. A sentença declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos 

firmados pelo réu na rede TELEXFREE em razão da ilicitude do objeto que 

se referia a uma pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 

do Código Civil, determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado 

anterior, impondo, em linhas gerais, que a requerida devolvesse os 

valores que recebeu de partners e divulgadores e, em contrapartida, que 

estes últimos devolvessem as contas 99Telexfree que receberam. 15. No 

caso específico dos autos a autora alega que se tornou divulgadora em 05 

de junho de 2013 quando comprou dois planos AdCentral Family ao preço 

total de R$ 6.070,40 (seis mil e setenta reais e quarenta centavos). 

Assevera que não recebeu nenhum valor a título de participação na rede 

Telexfree. 16. Nos ids. 11011405, 11011568, 11011485 e 11011504 a 

autora apresenta documentação a fim de comprovar o vínculo com a 

requerida. 17. No id. 11011568 há documento em que a autora requer a 

devolução de valores investidos junto à empresa, contudo, não se vê que 

este de fato fora encaminhado à requerida, pois não há qualquer carimbo 
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de protocolo, print de e-mail encaminhando o documento, ou ainda, 

comprovante de envio de correspondência. 18. Nos ids. 11011485 e 

11011504 são demonstradas prints de trocas de senhas de conta da 

requerente, todavia, não é possível saber a qual login se refere, pois não 

consta no corpo do texto. 19. No id. 11011405 juntou cópia de um boleto 

bancário em favor da requerida no valor de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e 

cinco reais e vinte e cinco centavos), todavia, não há com o documento o 

comprovante de seu pagamento. 20. Deste modo, tendo vista que apenas 

um boleto é apresentado e ainda assim sem o comprovante de seu 

pagamento, é possível constatar que a autora possuía ao menos uma 

conta TELEXFREE, caso contrário, os e-mails de troca de senha não teriam 

sido recebidos. 21. Os documentos apresentados demonstram 

parcialmente o alegado e atesta a compra/pagamento em favor da 

requerida de ao menos um pacote na quantia de R$ 3.035,25 (três mil e 

trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) na data de 05/06/2013. Por 

outro lado, não existe a apresentação de qualquer prova acerca da 

aquisição do segundo plano conforme alegado. Dada a natureza da 

sentença a liquidar decisão em ação coletiva, incumbia à parte autora 

provar minimamente a existência e o valor total do crédito reclamado an 

debeatur e quantum debeatur. 22. É certo que a singularidade da causa 

não permite a adoção de presunções, pois o emprego de presunções 

procedimentais, além de desconsiderar a realidade, desigualaria os 

milhares de liquidantes Brasil afora e propiciaria fraudes diversas, 

contrariando a razoabilidade e as exigências do bem comum. 23. Com 

efeito, a demandada é na prática menos que uma massa falida, porque 

inteiramente proibida de operar e totalmente esvaziada, cujo patrimônio se 

restringe aos valores bloqueados no bojo da ação coletiva em referência. 

24. De mais a mais, as presunções processuais não são absolutas e não 

exoneram a requerente do ônus de apresentar elementos materiais 

mínimos capazes de indicar a probabilidade do fato alegado, tais como 

seriam os comprovantes das operações bancárias necessariamente 

deflagradas para proceder às transferências de valores entre as partes, 

dados que não foram apresentados integralmente através de extrato 

bancário ou coisa que o valha, em razão de que não soa pertinente com 

os limites da causa a produção de prova testemunhal injustificada. 25. 

Portanto, a procedência deve ser parcial e adstrita e embasada na prova 

apresentada, onde verifico que a autora ingressou na rede Telexfree na 

condição de divulgadora, e que para tanto despendeu R$ 3.035,25 (três 

mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) que devem lhe ser 

restituídos em cumprimento ao que determinou a sentença, sem qualquer 

abatimento face ao não recebimento de nenhum valor durante a 

participação. DISPOSITIVO 26. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para declarar que JANDIRA VASQUES DE MATOS 

CARVALHO celebrou negócio jurídico com YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE) e que está abrangido pelos termos da sentença proferida na 

ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, tendo crédito a receber 

no valor de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos) sujeito a correção monetária pelo INPC desde o pagamento 

efetivado (17/06/2013) e a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

contar de 29 de julho de 2013. 27. CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários 

advocatícios os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre valor da 

causa. 28. Ressalto que mesmo diante da parcial procedência da demanda 

não há que se falar em honorários advocatícios em favor da parte 

requerida, visto que o processo tramitou à revelia, ademais, as custas e 

taxas judiciais foram anteriormente recolhidas pela autora (Id. 11375634). 

29. Por oportuno, nos termos do art. 334, §8° do Código de Processo Civil, 

IMPONHO a ambas as partes multa pela ausência injustificada na tentativa 

de conciliação ao patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, 

cuja importância deverá ser revertida em favor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. 30. COMUNIQUE-SE a Fazenda Pública Estadual para 

conhecimento e as providências que entender pertinentes. 31. DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. 32. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

demonstrativo atualizado da condenação e promova o cumprimento de 

sentença. 33. Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 34. 

Publique-se. Intime-se. 35. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001093-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PAESANO MONTEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 82, §1° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 12 

de fevereiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003868-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA Certifico e dou fé 

que a correspondência, carta de intimação ao perito, foi remetida ao setor 

competente para postagem, conforme código de rastreabilidade 

“BO016061532BR" Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007295-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FLORES (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

RUTH DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 07 de maio de 2020 as 13h30min na Sala 

de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 12 de fevereiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004355-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINO LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARILIZI PEDROSA ROCA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004355-74.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 11.661,30 ESPÉCIE: 

[Rescisão / Resolução, Imissão na Posse]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BELARMINO LIRA Endereço: Rua Padre 

Cassemiro, 42, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MARILIZI PEDROSA ROCA Endereço: Rua dos Periquitos, 980, 

Maracanãzinho, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que decorreu o prazo para o requerido apresentar contestação, bem 

como a Audiência de Conciliação restar inexitosa. Cáceres-Mt , 13 de 

janeiro de 2020. Solange Bíscaro Marques (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004090-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO ANDRADE ALMEIDA OAB - SP339661 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MICENO PINEIS MEZA BONFIETTI OAB - MS10573 

(ADVOGADO(A))

CARLA RODRIGUES DE SANTANA OAB - MS11606 (ADVOGADO(A))

JESSICA TRABULSI DE CASTRO OAB - MS18574 (ADVOGADO(A))

PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO OAB - MS0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL FRANCISCO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos acostados 

aos autos (ID.Num. 29126164). Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005563-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS MARQUES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos acostados 

aos autos (ID.Num. 28320925 s.s). Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005891-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a 

intimação do requerente/apelado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 

Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001454-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para, querendo, impugnar os embargos de declaração 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cáceres/MT, 12 de fevereiro 2020. 

Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001303-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em) acerca dos requerimentos e 

documento(s) acostados aos autos pela Fazenda Pública Estadual e Caixa 

Econômica Federal (ID.Num. 28209938 e s.s). Cáceres/MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MAX RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 91 de 925



CÁCERES DESPACHO Processo: 1000166-19.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGER MAX RAMOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Intimo 

o Advogado da parte autora a promover a juntada da declaração de bens 

e renda do autor de modo que proporcione ao Juízo a legibilidade das 

informações nele constantes. Veja que a forma com a qual o Advogado 

apresentou as informações foi de maneira absolutamente descuidada, 

pois, ao contrário de digitalizar os documentos em aparelho próprio de 

digitalização, ocupou-se de apenas tirar fotografias do documento, 

algumas delas ao lado de outros objetos, sendo necessário ao Juízo 

aplicar o chamado “zoom” para tentar ler as informações constantes no 

documento. Todavia, ao aproximar a imagem, as letras se apresentam 

ilegíveis. Nem se fale então dos documentos juntados de maneira “virada”, 

fora da posição de leitura (vide documentos juntados nos ids. 29104483 - 

Pág. 5 e ss.). Sendo assim, anoto o prazo complementar de 05 (cinco) 

dias, para que o causídico representante do autor demonstre mais zelo no 

trato com o processo de modo que junte as informações pretendidas de 

maneira que seja possível ao Juízo a leitura. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 12 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006583-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006583-22.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO REU: RADIO JORNAL DE CACERES 

LTDA Vistos, etc... Diante da justificativa e documento apresentado, defiro 

a gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005530-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ROSELI CAMPOS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005530-06.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 76.997,36 ESPÉCIE: 

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: EURIPEDES VALCELOI FELICIO DE 

OLIVEIRA Endereço: Sítio Paraíso, Assentamento Laranjeira I, S/n, ZONA 

RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ROSELI CAMPOS DE 

OLIVEIRA Endereço: Sede do antigo mercado, Assentamento Laranjeira I, 

s/n, ZONA RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua 

Neftes de Carvalho, 489, Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT 

- CEP: 78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

na pessoa de seu advogado, para caso queira manifestar-se sobre a 

contestação de id: (28540273), no prazo de 15(quinze) dias, conforme 

despacho e documentos anexados ao Processo Judicial Eletrônico acima 

identificado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnica Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME (REU)

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000003-10.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.698,56 ESPÉCIE: 

[Capitalização / Anatocismo]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Endereço: Praça Barão 

Branco,, 131, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME Endereço: Rua 13 de Junho, 

181, centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: JOSE CARLOS PIRES 

ORTEGA Endereço: Rua Dos Pinheiros Lacerda, Centro, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 Senhor(a): ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA 

AZUL O presente feito tem por finalidade a INTIMAÇÃO da parte autora 

para manifestar-se em relação acerca do retorno da carta precatória 
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tendo em vista que a mesma não fora cumprida por falta de pagamento de 

diligência. Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001790-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001790-40.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS 

Endereço: Avenida Perimetral, 20, Jardim Imperial, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Avenida Getulio Vargas, 

1535, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se tiver interesse, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

ID: (28913249). Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnica Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (REU)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000736-73.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 35.377,15 ESPÉCIE: 

[Cartão de Crédito]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA 

DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 

489-S, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO 

PASSIVO: Nome: AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME Endereço: Avenida 

São Luiz, 700, Jardim Paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: 

EVA DE FATIMA GUIMARAES Endereço: Avenida São Luiz, n 674, Bairro 

Jardim Paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: ENILSON HILARIO 

DOS SANTOS Endereço: Avenida São Luiz, 674, Bairro Jardim Paraiso, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA, por meio de seu Advogado, para que no prazo de 

15 dias efetue o pagamento da dívida no valor de 53.861,26 (Cinquenta e 

três mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), sob 

pena de não o fazendo incorrer em multa e honorários (art. 523, §1° do 

Código de Processo Civil). Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnica(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004396-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

ELIANE CRISTINA DA SILVA OAB - 002.105.341-33 (PROCURADOR)

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004396-41.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 15.252,60 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO 

ATIVO: Nome: YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA Endereço: estrada 

rural, s/n, jardim oliveira, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ELIANE 

CRISTINA DA SILVA Endereço: estrada rural, s/n, jardim oliveira, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A 

Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO 

EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04344-902 Senhor(a): YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA 

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação. Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006215-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINOMAR JOSE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006215-13.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 34.652,09 ESPÉCIE: 

[Anulação, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: DIVINOMAR JOSE DE MATOS Endereço: Avenida 

Getúlio Vargas, 2058, Santa Izabel, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: rua coronel jose 

dulce, 183, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor(a): 

DIVINOMAR JOSE DE MATOS Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

15 dias, apresente impugnação. , Cáceres-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006160-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MITUITO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE MOURA FERREIRA OAB - MT24777/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006160-62.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 47.656,43 ESPÉCIE: 

[Seguro, Seguro]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MITUITO 

JOSE DA SILVA Endereço: rua dos mamoeiros, 31, guanabara, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: CAIXA SEGURADORA S/A 

Endereço: SHN QUADRA 1 BLOCO E, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70701-050 Senhor(a): MITUITO JOSE DA SILVA Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres-MT, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000446-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA DE PAULA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000446-87.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANDREINA DE PAULA CORREA DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/CPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 12 de Fevereiro 

de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000454-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000454-64.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

INBRANDS S.A REU: GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME Nos termos do art. 

2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica recebida 

a petição inicial. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada 

ao procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, 

inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do mandado de citação 

para pagamento da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no 

valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo 

poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda 

que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o 

requerido, isento do pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) 

e que, não cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, 

"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). 

Cite-se. Intime-se. Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8232 Nr: 692-38.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. BERNDT PERFUMARIA ME, ADELOR 

BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437, ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 MT, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 

MT, NIUAN RIBEIRO ROBERTO - OAB:12.620, RENATA MACHADO 

BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438/MT

 Este juízo já realizou pesquisa do endereço às fls. 241/242.

Assim, indefiro o pedido de fls. 273.

Estando em local incerto, cite o Devedor Adelor por edita e via DJE.

Acaso não apresente defesa, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

nestes autos como Curador Especial.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 2107-12.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCOTECA TANGA BEACHS, ANGEL 

BONETA MARTI, MARIA CRISTINA CAVALCANTI SERROU, MARCELO 

FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 Ante o exposto, REJEITO OS ARGUMENTOS expendidos na manifestação 

de fls. 223/231, razão pela qual deve a execução prosseguir em seus 

regulares termos. Defiro a penhora do imóvel indicado às fls. 260/262. Nos 

termos do art. 845, § 1º do CPC, lavre-se termo de penhora.Depreque a 

avaliação, intimação da parte Devedora - Angel e em sendo casada, 

também do cônjuge - art. 842 do CPC, além da alienação 

judicial.Providencie a averbação da penhora, devendo a escrivania 

efetivar por intermédio do convênio firmado pelo TJMT e através do link 

https://www.penhoraonline.org.br/.Defiro ainda o pedido de percentual 

dos rendimentos do Devedor Marcelo. Para tanto, oficie ao órgão 

empregador para que proceda o desconto de 30 % dos rendimentos 

líquidos do Devedor e proceda o repasse em conta vinculada ao juízo, em 

tantos meses necessários para a satisfação da dívida.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91620 Nr: 6777-88.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCE ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL JÓIAS-KELY C.S DA SILVA-ME, AUCIR 

FELIX MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, comparecer à Terceira Vara a fim de que possa 

proceder com a retirada dos documentos de fls.839/861.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 148843 Nr: 7400-50.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE PIRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Compulsando os autos, observo pertinente os pedidos feitos em fls. 173, 

tendo em vista que a dívida perfaz o ano de 2012.

Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja, a localização de bens para a penhora.

Portanto, delibero pela requisição de informações patrimoniais da 

devedora junto ao sistema INFOJUD e RENAJUD.

Segue em anexo o resultado da pesquisa.

Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

pertinente.

No mesmo prazo, indique qual o valor da dívida, já que foi providenciada a 

juntada de vários demonstrativos, impossibilitando este juízo saber qual 

representa a totalidade da dívida.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148946 Nr: 7518-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA-ME, 

MARCELO SILVA, ANDREA CARLA ALVES FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Nos termos do art. 778, §1º, inciso III e §2º do CPC, defiro o pedido de 

substituição do polo ativo da demanda ante a comprovação da cessão de 

crédito (fls. 270v), ocorrendo a subrogação ao direito de cobrança.

 Proceda o cartório com a retificação da capa e registros dos autos, 

procedendo com a substituição do polo ativo para ATIVO S. A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

 Intime o Oficial de Justiça para providenciar a devolução do mandado de 

fls. 310, em cinco dias.

Com a juntada do laudo, intimem as partes para manifestarem no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150934 Nr: 9740-64.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Compulsando os autos, observo que ainda não foram relaizadas buscas 

no sistema RENAJUD e INFOJUD, de forma que cnsidero pertinente tais 

medidas para satisfação da dívida.

 Importante ressaltar que a penhora de valores via BACENJUD já foi 

realizada e restou infrutífera, logo, a indefiro por ora.

Por fim, DEFIRO a busca de veículos registrados em nome do executado 

por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ.

Sendo positiva a busca de veículos, INTIMO a parte Exequente para que 

no prazo de 15 dias, apresente o exato paradeiro do(s) veículo(s) para 

que se proceda à penhora e remoção.

Em relação ao INFOJUD, estabelece o art. 139, IV do Código de Processo 

Civil que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja, a localização de bens para a penhora.

Portanto, delibero pela requisição de informações patrimoniais da 

devedora junto ao sistema INFOJUD.

 Segue em anexo o resultado da pesquisa.

 Portanto, intime a parte credora para manifestar acerca do resultado do 

INFOJUD, no prazo de 15 dias;

Por fim, intime-se o Credor para que indique bens passíveis de penhora 

e/ou se manifeste requerendo outras medidas em busca da satisfação do 

seu crédito, inclusive quanto ao seu interesse na averbação desta ação 

nos órgãos de proteção ao crédito (art. 782, §3º, CPC) e averbação no 

Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens móveis e imóveis 

(https://www.indisponibilidade.org.br/institucional).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190027 Nr: 8298-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES, WAGNER BRENTANI 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, DANIL SILVA OLIVEIRA E 

OUTROS - OAB:15.359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 145/147.

Indique o Credor o endereço das empresas citadas, no prazo de dez dias.

Em sendo indicado os endereços, oficie comunicando do deferimento da 

penhora sobre o crédito vinculado em favor do Devedor, até o limite do 

valor da dívida. Conste prazo de 15 dias para resposta.

Com a juntada das respostas, manifeste a parte Credora no prazo de 15 

dias.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142061 Nr: 11836-86.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. FELIX DE OLIVEIRA, CATARINO FELIX DE 

OLIVEIRA, CATARINO FELIX DE OLIVEIRA, ELLEN GRAZIELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL SANTOS MARTINEZ 

- OAB:23321, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT, VICTOR 

OLAVO DA SILVA - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação agendada para o dia 

13/05/2020, às 13horas.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 96 de 925



 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7677 Nr: 8-46.1981.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA RODRIGUES DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ MIGUEL SCAFF, RICARDO 

QUIDÁ, SERGIO ANTONINI, OSVALDO ATAIDIO GONÇALVES, CLEONICE 

PACHECO QUIDÁ, MIRIAN SCAFF ANTONINI, ANA LUIZA SCAFF 

GONÇÃLVES, JOSÉ CARLOS GONÇALVES, IVANETE TURAZZI 

GONÇALVES, JOSÉ LEMES DA SILVA, NAIR HONÓRIA GONÇALVES, 

ROBERVAL BERNARDES CABRINI, CELMA CONCEIÇÃO CABRINI, JAIME 

GONÇALVES, VALDEMAR PRADO MAURO, MARIA APARECIDA 

HERNANDEZ PRADO MAURO, ELEUZA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO, 

SÉRGIO CARLOS ARGENTINO, ANGELA MARIA BARBOSA ARGENTINO, 

APARECIDA LOPES GOMES, ATAIR RIBEIRO DA SILVA, GERALDO 

GOMES, JOSE BARBOSA CAMELO, DERCILIA RUI ROMA CAMELO, IRAN 

MIGUEL SCAFF, MARTA SIRIN SCAFF, ANTONIO FALEIROS 

GASTALDELO, ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA RASSANO, 

MARISTELA BARBOSA DA SILVA GASTALDELO, JOÃO ANTÔNIO 

SOLDERA, ANTÔNIA BONFIM SOLDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485, José Mauricio 

Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT, RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - OAB:6376, 

RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

SÉRGIO ANTONIO DE LIMA - OAB:3.412, WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 “Vistos e etc... Nos termos do art. 9º do CPC oportunizo a todas as partes 

manifestarem sobre os pedidos formulados acima, no prazo de 30 dias. No 

mesmo prazo fica estabelecido a todos aqueles que ainda não 

manifestaram nos autos procederem à habilitação de seus títulos. De igual 

forma para os que já habilitaram, fica estabelecido proceder a juntada de 

matrícula atualizada, mapas e todo documento pertinente para a 

delimitação de sua respectiva área. Fica reoportunizado aos presentes 

que participaram da audiência realizada às fls. 1546/1547 proceder o 

pagamento dos honorários do perito conforme livremente ajustado e 

acordado, no prazo de 30 dias."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000437-28.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SABINO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no DEC. 911/69, 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A 

em face de SABINO DE OLIVEIRA. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso promova o recolhimento das custas, fica desde já apreciada a 

inicial nos seguintes termos: Da verificação da inicial, observa-se que a 

mesma veio acompanhada dos seguintes documentos: - Cédula de Crédito 

Bancário com cláusula de garantia fiduciária (id. 29122180 - Pág. 1 e ss.); 

- Notificação para fins de constituição em mora da devedora, mediante 

protesto do título (id. 29122183 - Pág. 2); - Espelho do prontuário do 

veículo junto ao DETRAN demonstrando a averbação da alienação 

fiduciária em nome da parte autora (id. 29122182 - Pág. 1); - Planilha de 

cálculo da dívida (id. 29122184 - Pág. 2). Com efeito, reputo preenchidos 

os requisitos da legislação de regência (Dec. 911/69), pelo que reputo 

necessário o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. Sendo 

assim, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente 

a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor do Autor, o 

qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como depositário 

pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o 

prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão 

a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de 

Fevereiro de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA DE PAULA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000447-72.2020.8.11.0006. AUTOR: 

ANDREINA DE PAULA CORREA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Processo distribuído em duplicidade com o de protocolo PJE. N. 

1000446-87.2020.8.11.0006. Este processo em relação aquele foi 

distribuído por último. Portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, V do Código de Processo 

Civil. P. R. I. Cáceres/MT., 12 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000930-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta por 

MULTIPARK COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME contra 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, 
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aduzindo em, apertada síntese, ilegalidade na forma de apuração do valor 

a ser pago pelos serviços de coleta de resíduos sólidos, que alterado de 

estimativa para pesagem. Acostada a inicial vieram documentos 

pertinentes. Liminar indeferida. Emenda à petição inicial, para requerer no 

mérito o cancelamento da forma de apuração dos resíduos transportados 

pela autora em função do contrato administrativo n.º 019/2016. 

Contestação no id. 20690048, na qual sustenta perda de objeto por ter o 

contrato se encerrado. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. 

Requer, ainda, a correção do valor da causa. Impugnação à defesa, na 

qual, entre outros pedidos, requer a requisição de documentos junto à 

requerida. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Em primeiro, observo que o processo encontra-se 

apto a sentença, não havendo outras provas a serem produzidas, na 

forma do art. 355 CPC. A respeito do pedido de requisição de documentos 

em poder do requerido, não se nota relevância para este momento 

processual, porquanto eventual diferença em favor da parte autora será 

apurada em sede de liquidação de sentença. Por outro lado, não se infere 

perda de objeto em razão do encerramento do contrato administrativo 

havido entre as partes. Isso porque, conforme dito, apurando-se diferença 

de valores em favor da parte autora, terá o direito de executá-la a 

despeito da finalização do contrato público. Tocante à alteração do valor 

da causa, de fato, deve refletir o benefício econômico buscado pelo 

litigante. Ocorre que, conforme já se firmou, eventual diferença há de ser 

apurada em liquidação de sentença, não se inferindo neste momento o 

valor apto a legitimar eventual alteração. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE ERRO MÉDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO 

IMEDIATA DO VALOR DA CAUSA - ESTIMATIVA DO VALOR EM QUANTIA 

IGUAL A DEZ MIL E OITOCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE 

DE ALTERAÇÃO QUANDO DA SENTENÇA OU DE SUA LIQUIDAÇÃO - 

AGRAVO DESPROVIDO. O valor informado na exordial não pode ser 

considerado como líquido, mas apenas como mero valor referencial, 

conforme a exegese do art. 258 do C.P.C.. "Na ação de indenização por 

dano moral ainda que o autor requeira um valor mínimo para a 

condenação, trata-se de mera estimativa, porquanto não há, ab initio, 

certeza acerca da ocorrência do dano e, se ocorrido, do quantum 

necessário para sua compensação pecuniária."Na oportunidade da 

prolação da sentença, havendo condenação, poderá haver correção do 

valor atribuído à causa, se verificada sua inferioridade em relação ao 

proveito econômico auferido na demanda". (Apel. cív. n. 01.021094-0, de 

Itajaí, rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento). (TJ-SC - AI: 64667 SC 

2002.006466-7, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 

28/02/2003, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo 

de Instrumento n. , de Criciúma.) Não havendo outras preliminares, 

volto-me ao mérito da causa. In casu, a parte autora pretende, em suma, 

que sejam os efeitos jurídicos do aditivo n.º 02 do contrato administrativo 

nº 019/2016 suspensos, retornando-se à forma de pagamento do serviço 

contratado à inicialmente pactuada. É caso de improcedência dos pedidos. 

Em análise dos autos, colhem-se as seguintes informações: a) A parte 

autora sagrou-se vencedora do pregão eletrônico nº 66/2015, que tinha 

por objeto “proceder ao serviço de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos domiciliares, comerciais e industriais inertes no município de 

Cáceres MT e Distrito Caramujo, Vila Aparecida, Horizonte do Oeste, Nova 

Cáceres (Sadia) e Comunidade do Limão”, firmando com a requerida 

Águas do Pantanal o contrato n. 019/2016 – SAEC; b) Inicialmente o 

contrato previu que o pagamento pelos serviços prestados se daria de 

maneira pré-fixada/estimada em 2.250 toneladas/mês; c) Ao longo da 

vigência contratual, foram firmados dois termos aditivos visando ao 

equilíbrio contratual; d) O segundo aditivo, que também prorrogou a 

vigência do contrato, alterou a forma de verificação da quantidade de 

resíduos sólidos coletados para o sistema de pesagem, abandonando-se 

a forma pré-fixada; e) Ao que argumenta, a inserção da aludida alteração 

no aditivo n. 02 do contrato administrativo estaria eivada de ilegalidade, 

visto que violaria o equilíbrio contratual e a vinculação ao instrumento 

convocatório. A pretensão inicial se funda na alegada ilegalidade da 

alteração contratual supramencionada. Não assiste razão à parte autora. 

Com efeito, em alguns casos, durante a execução contratual, surge para a 

Administração a necessidade de proceder a alterações no objeto, por 

razões técnicas e para melhor atendimento ao interesse público, em face 

de inadequações verificadas no decorrer da execução do contrato ou 

decorrentes de fatos imprevisíveis, que logicamente não constaram do 

projeto original. Tais alterações são autorizadas nos termos do art. 65, inc. 

I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, que dispõe: “Art. 65. Os contratos 

regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando 

houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei 

(...) § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 

acréscimos.” Não se vê dos autos alteração unilateral do contrato pela 

Administração Pública, pois que o termo aditivo foi subscrito por ambas as 

partes contratantes. Cumpre mencionar que, ainda que o fosse, não 

estaríamos diante de premente ilegalidade, pois a Administração dispõe de 

prerrogativa que confere o poder de alterar os contratos unilateralmente e 

no seu exclusivo critério, que está regulamentada pelo art. 58, da Lei nº 

8.666/93, que dispõe: “Art. 58 O regime jurídico dos contratos 

administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação 

a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 

contratado; (...)” (Grifamos.) Assim, desde que a Administração defina 

que há interesse público nas alterações a serem implementadas tais 

modificações contratuais poderão se dar de forma unilateral. Ao comentar 

sobre o disposto no inciso I, do artigo 65 da Lei 8.666/93, assim se 

pronuncia o eminente professor Marçal Justen Filho, verbis: “A melhor 

adequação técnica supõe a descoberta ou a revelação de circunstâncias 

desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de 

que a solução técnica anteriormente adotada não era a mais adequada. 

(....).” A hipótese da al. “a” compreende as situações em que se constata 

supervenientemente a inadequação da concepção original, a partir da qual 

se promovera a contratação. Tal pode verificar-se em vista de eventos 

supervenientes. Assim por exemplo, considere-se a hipótese de 

descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para 

ampliar ou assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração. 

Também se admite a incidência do dispositivo para respaldar modificações 

derivadas de situações preexistentes, mas desconhecidas por parte dos 

interessados. O grande exemplo é das ‘sujeições imprevistas’, expressão 

clássica do Direito francês e que indica eventos da natureza ou fora do 

controle dos seres humanos, existentes por ocasião da contratação mas 

cuja revelação se verifica apenas por ocasião da execução da prestação. 

O grande exemplo é o da falha geológica de terreno, que impede a 

implantação da obra tal como inicialmente prevista. (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 12ª edição. Dialética, 2008, pág. 

713.). Na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, colhe-se o 

seguinte julgado: “8. Entendo que é praticamente impossível deixar de 

ocorrer adequações, adaptações e correções quando da realização do 

projeto executivo e mesmo na execução das obras. Mas estas devem se 

manter em limites razoáveis, gerando as consequências naturais de um 

projeto que tem por objetivo apenas traçar as linhas gerais do 

empreendimento. (....). Quase sempre, as alterações qualitativas são 

necessárias e imprescindíveis à realização do objeto e, 

conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que 

este se confunde com aquele. As alterações qualitativas podem derivar 

tanto de modificações de projeto ou de especificação do objeto quanto da 

necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, 

decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. 

Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou 

dimensão, é de ressaltar que a implementação de alterações qualitativas 

requer, em regra, mudanças no valor original do contrato”. (Acórdão nº 

2.352/2006, Plenário, Rel. Ministro Marcos Vinicios Vilaça). Assim, é 

assente que a referida previsão legal preserva o princípio da licitação e 

também permite a superveniência de alterações contratuais pela 

administração em casos de detecção da necessidade no decorrer da 

vigência contratual. Contudo, o acréscimo ou decréscimo do valor do 

contrato não poderá ultrapassar 25% do valor contratual originário (salvo 

nos caso de reforma de prédio ou equipamentos), regra estabelecida no § 

1º do artigo citado anteriormente. No caso em testilha, pelos valores 

lançados à exordial, não se depreende o decréscimo fora do parâmetro 

legal. Desse modo, o princípio da vinculação ao edital não pode ser 
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suscitado de modo a engessar a administração pública em seus contratos 

administrativos, como aparentemente se pretende nos autos. Dentro dos 

limites legais, pode e deve ela tecer adaptações, adequações e 

correções. Ademais, cumpre mencionar que o termo aditivo de n.º 02, 

além de incluir cláusula modificativa do contrato n. 019/2016, fazendo-se 

alterar o modo de aferição do quantitativo dos resíduos sólidos coletados, 

prorrogou o referido contrato. Ora, no caso de descontentamento ou 

impossibilidade de cumprir as novas cláusulas contratuais, já que 

esgotado o prazo contratual e na oportunidade foi feita sua prorrogação, 

parece-nos razoável a prorrogação não fosse pactuada, sem que 

houvesse que se falar em prejuízo à empresa contratada ou rescisão 

unilateral do contrato. Nesse sentido, não salta aos olhos a dita “inclusão 

sorrateira” da referida cláusula contratual, como pretende o autor. Assim, 

não se inferindo ilegalidade na alteração de referida cláusula contratual, a 

improcedência dos pedidos e impõe. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA 

INICIAL, forte no art. 487, I; (b) Custas pelo autor; Honorários em favor do 

requerido fixados em 10% do valor da causa, com força no art. 85 CPC; 

(c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000638-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO INEZ DO CARMO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000638-54.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: SEBASTIAO INEZ DO CARMO Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre 

as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) 

Custas pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004288-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT6072-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1004288-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA MARIA MARTINS 

PORTOCARRERO - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO aforada por FERNANDA MARIA MARTINS 

PORTOCARRERO ME contra o ESTADO DE MATO GROSSO, no qual 

sustenta, em síntese, ilegalidade do protesto de CDA, originária de dívida 

não tributária, em que há hipoteca de primeiro grau para garantir a dívida. 

Segundo consta, a autora realizou financiamento de crédito junto ao antigo 

BEMAT, na data de 16/01/1996, no valor de R$ 49.301,50 (quarenta e 

nove mil trezentos e um reais e cinquenta centavos), oferecendo como 

garantia real terreno situado na Rua das Maravilhas, com área de 

9.486,62M2 (nove mil, quatrocentos e oitenta e seis metros quadrados e 

sessenta e dois decimetros quadrados). Entretanto, por questões alheias 

a sua vontade, a requerente não conseguiu adimplir os valores devidos, 

sendo inscrita em dívida ativa. A seguir, a Fazenda Pública promoveu a 

execução da CDA, requereu penhora online de dinheiro pelo sistema 

BACENJUD e ainda protestou a dívida, o que entende indevido, razão pela 

qual se volve perante este Juízo. Documentos acostados à inicial. 

Determinação de emenda à exordial. Atendimento à determinação judicial 

feito pela autora. Liminar indeferida. Emenda à exordial apresentada na 

forma do art. 303 §1.º CPC. Contestação apresentada, na qual se refuta o 

mérito da causa. Pedido de inversão do ônus probatório, de liberação da 

hipoteca e suspensão do feito subscrito pela autora. Oposição do Estado 

de Mato Grosso às pretensões da parte autora e reiteração dos termos da 

contestação. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Em primeiro, não há fundamento jurídico para 

suspensão do feito, de forma que indefiro a pretensão. Assim, o feito 

encontra-se apto para sentença. A questão em voga não exige a 

produção de provas orais, tratando-se de matéria de fato e de direito já 

constante dos autos. Não havendo provas as serem produzidas, nos 

termos do art. 355, I CPC, passo à fase decisória. No mais, eventual 

liberação da hipoteca não é objeto do presente feito, conforme se infere 

da petição inicial. Reporto-me ao mérito da causa. In casu, pretende-se 

ordem judicial para obstar o protesto de CDA, originada em cédula 

industrial entregue em garantia pignoratícia. É caso de improcedência do 

pedido. A tese de ilegalidade do protesto promovido pelo credor 

pignoratício não se mostra verossímil para autorizar a sustação ou o 

cancelamento de seus efeitos. Dos autos que a cédula industrial 

hipotecária n.º 008/96 firmada entre a requerente e o extinto BEMAT foi 

garantida por hipoteca sobre imóvel de propriedade da autora (Marina 

Maravilha). (ID 8839607). A nota de crédito industrial é um título civil líquido, 

certo e exigível que corporifica promessa de pagamento em dinheiro (art. 

10, DL 413/69). Como confessa a própria requerente, a nota de crédito 

industrial encontra-se vencida e não paga, de sorte que a Fazenda 

Pública, após inscrevê-la em dívida ativa, protestou, exercendo um direito 

que lhe é assegurado por lei (arts. 1.454 e 1.459 do CC). De acordo com o 

art. 1º da Lei nº 9492/1997 são passíveis de protesto os títulos e outros 

documentos de dívida, dentre os quais se inclui a nota de crédito industrial 

e a CDA. “Art. 1º protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a 

inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos 

sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 

públicas.” Dessa forma, a possibilidade de protesto de CDA é prevista 

literalmente na legislação pátria. Sobre o tema, de se anotar que o 

Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é constitucional e 

legal o protesto de CDA, conforme decisão proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5135, julgando improcedente o pleito formulado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) que questionou norma que 

incluiu, no rol dos títulos sujeitos a protesto, as CDA’s da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias 

e fundações públicas. Nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.492/1997, ART. 1 º, 

PARÁGRAFO ÚNICO . INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NO 

ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE . 1. O 

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 

12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos 

títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto 

do ponto de vista formal quanto material. 2. (...)” Por outro lado, o 

argumento de que na execução da cédula de crédito industrial a penhora 

deverá recair preferencialmente sobre os imóveis dados em garantia em 

nada afeta o direito do credor pignoratício de promover os atos tendentes 

à conservação e defesa do crédito empenhado. Uma regra processual 

que versa sobre preferência de penhora não pode afetar o direito material 

de protesto do título ou documento de dívida inadimplida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. CDA'S 

LEVADAS A PROTESTO. POSSIBILIDADE. SUSTAÇÃO. LEI N. 9.492/97, 

COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 12.767/2012. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO E 

CANCELAMENTO. BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA NOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN. RECURSO 

NÃO PROVIDO. - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a existência de expresso permissivo legal autoriza a realização do 

protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa. - O oferecimento de bem 

imóvel pelo credor como garantia do juízo no bojo da execução fiscal não 

dá ensejo, por si só, à suspensão da exigibilidade do crédito e, via de 

consequência, do protesto, haja vista a necessidade de configuração de 

uma das hipóteses estatuídas no artigo 151, do CTN. - Recurso não 

provido. Decisão mantida. (TJ-MG - AI: 10000170306666001 MG, Relator: 

Corrêa Junior, Data de Julgamento: 14/11/2017, Câmaras Cíveis / 6ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017) AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 

NOTAS DE CRÉDITO RURAL. TÍTULOS CONSTITUÍDOS EM PENHOR. 

FINALIDADE DE GARANTIA DE CÉDULA RURAL. INADIMPLEMENTOS DAS 

NOTAS. POSSIBILIDADE DE O BANCO LEVAR OS TÍTULOS A PROTESTO. 

AUSÊNCIA DE ENDOSSO. IRRELEVÂNCIA. PROTESTO QUE ENCONTRA 

AMPARO NO ART. 1459, II, DO CÓDIGO CIVIL. OFERECIMENTO DOS 

TÍTULOS EM GARANTIA. MEDIDA ACORDADA EM ASSEMBLÉIA 

REALIZADA PELA COOPERATIVA. ANUÊNCIA DOS COOPERADOS. 

PENHOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO MEDIANTE INSTRUMENTO 

PARTICULAR. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES DOS TÍTULOS ACERCA 

DA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS COMO GARANTIA DE OUTRA DÍVIDA. 

N U L I D A D E  D A S  N O T A S  D E  C R É D I T O  R U R A L . 

INOCORRÊNCIA.INTEGRALIZAÇÃO DAS QUOTAS DA COOPERATIVA 

PELO SAQUE DAS NOTAS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA 

CASSAR OS EFEITOS DA LIMINAR QUE HAVIA AUTORIZADO A 

SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO. 1. Para que seja possível a 

concessão de medida liminar, consistente na sustação dos efeitos de 

protesto, é preciso que a parte autora demonstre de forma contundente o 

fumus boni iuris e o periculum in mora que amparam a sua pretensão. 2. A 

anuência dos cooperados no sentido de permitir a utilização de notas de 

crédito rural como garantia de dívida contraída pela cooperativa 

descaracteriza a alegação de que os cooperados não tinham ciência de 

tal operação. 3. De acordo com o art. 1459, inciso II, do Código Civil "Ao 

credor, em penhor de título de crédito, compete o direito de usar dos meios 

judiciais convenientes para assegurar os seus direitos, e os do credor do 

título empenhado". Assim, é irrelevante o fato de não ter sido feito o 

endosso do título. 4. Não há qualquer irregularidade em protesto levado a 

efeito pelo banco se houve o inadimplemento de títulos que lhe foram 

dados como garantia, independentemente da existência de outras 

garantias. 5. O cumprimento da finalidade da nota de crédito rural se dá 

pela sua emissão, pois com essa medida ocorre a integralização das 

quotas pela cooperativa. Agravo de Instrumento provido. (TJ-PR, Agravo 

de Instrumento nº1.139.351-0, de Rolândia, Relator : Desembargador 

Jucimar Novochadlo, julgamento Curitiba, 06 de novembro de 2013). – 

grifou-se. Por fim, eventual sustação de protesto de título extrajudicial 

seria possível, conforme firme orientação jurisprudencial, se houvesse 

sido prestada caução mediante depósito em dinheiro, a fim de que seja 

assegurado ao credor, em saindo vitorioso, o recebimento da quantia para 

a quitação da dívida, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se 

vislumbra abuso ou ilegalidade no protesto da CDA em voga promovido 

pelo credor hipotecário, de sorte que a improcedência dos pedidos é 

medida de rigor. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, forte no 

art. 487, I; (b) Sem custas, na forma da lei; Honorários fixados em 10% do 

valor da causa suspensos em razão da gratuidade de justiça, com força 

no art. 85 c/c art. 98 CPC; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007450-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1007450-49.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CÁCERES 

EXECUTADO: JOAO DA CONCEICAO Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a Exequente 

pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre as partes 

na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido de extinção da 

execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 do Código de 

Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) Custas 

pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as 

baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006068-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA DA SILVA BORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000378-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SAMPAIO LEITE SALIES OAB - SP222091 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por SABARÁ 

QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A, contra Município de Cáceres, na qual 

pretende, em síntese, pelos serviços prestados à municipalidade, valor 

total devido corresponde a R$ 32.803,00 (trinta e dois mil, oitocentos e três 

reais), com os devidos acréscimos legais. Documentos iniciais. Despacho 

inicial no Id. 11353348. Audiência de conciliação frustrada. Contestação 

do Município de Cáceres, em que sustenta o pagamento parcial dos 

valores cobrados. (Id. 13398898). Impugnação no Id. 17006211. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. O caso 

exige prolação de sentença, eis que a matéria fática já se encontra 

acostada aos autos, independendo de dilação probatória, forte no art. 

355,I CPC. Não havendo defeitos processuais, volto-me ao mérito da 

causa. Versam os autos sobre pedido de cobrança de valores relativos a 

três notas fiscais decorrentes de serviços prestados à municipalidade em 

razão de contrato de licitação. Dos autos que a parte autora informa que 

prestou serviços ao ente público, entretanto não teria recebido os valores 

referentes a três notas fiscais, quais sejam: 1) Nota Fiscal nº 000018424, 

emitida em 17/07/2014, no valor de R$ 10.458,00; 2) Nota Fiscal nº 

000020338, emitida em 24/10/2014, no valor de R$ 20.916,00; 3) Nota 

Fiscal nº 000026163, emitida em 18/06/2015, no valor de R$ 1.429,00; 

Ocorre que o Município de Cáceres comprova que pagou as notas fiscais 

nº 000018424 e nº 000026163, nos termos dos documentos id. 13398921 

e 13398925, estando pendente a nota fiscal nº 000020338 que sustenta 

não ter pago em razão do autor não ter observado o procedimento do 

empenho, o que, à evidência, não justifica o inadimplemento. Portanto, ao 

que se dessume do acima exposto, é que o Município de Cáceres deve à 

parte autora a Nota Fiscal nº 000020338, emitida em 24/10/2014, no valor 

de R$ 20.916,00, devendo, além do valor principal, pagar juros e correção 

monetária que incidem a partir do vencimento. Nesse sentido: CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. PREÇO. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

MORATÓRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. O pagamento em atraso pela Administração Pública do 

preço de contrato administrativo atrai a incidência da correção monetária e 

juros de mora a contar do vencimento. Hipótese em que o contrato prevê 
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que o pagamento será efetuado em 28 dias a contar da apresentação da 

nota fiscal. Ausente prova da data da apresentação é de ser adotada a 

data da liquidação da despesa. 2. A correção monetária das dívidas da 

Fazenda Pública de natureza não tributária segue (I) o IGP-M a partir do 

vencimento das prestações até o advento da Lei 11.960/2009; (II) os 

índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de 

poupança entre 30 de junho de 2009 até 14 de março de 2013 (data da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009 

na ADI 4.357) e (III) o IPCA a partir daí (Resp 1.270.439/SP). 3 A taxa dos 

juros moratórios das dívidas não tributárias da Fazenda Pública (I) é de 1% 

ao mês até 29 de junho de 2009, observada a legislação vigente, (art. 406 

do CC e 161 do CTN) e, (II) a partir de 30 de junho de 2009, o índice oficial 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. REsp 

nº 1270439/PR. Art. 543-C do CPC. 4. A Fazenda Pública deve ressarcir 

integralmente o autor que antecipou as custas e a taxa judiciária por não 

litigar ao abrigo da gratuidade caso vencida. 5. Em se tratando de causa 

em que... restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios 

são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em 

que a verba honorária deve ser mantida. Recurso provido em parte. 

Sentença confirmada, no mais, em reexame necessário. (TJ-RS - REEX: 

70063245252 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2015). – destacou-se. Ao final, 

acerca dos juros moratórios e correção monetárias aplicáveis ao caso, 

deve-se observar a decisão do STF nas ADI's 4357 e 4435. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido de cobrança para determinar que o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES pague à parte autora a Nota Fiscal nº 000020338, emitida em 

24/10/2014, no valor de R$ 20.916,00, acrescido de juros de mora e 

correção monetária desde o vencimento, observando-se para este fim a 

decisão do STF nas ADI's 4357 e 4435, tudo com força no art. 487, I CPC; 

(b) Sem custas na forma da lei; (c) Honorários a serem arcados pelo 

requerido no percentual de 10% sobre valor da condenação; (d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496 § 3.º 

CPC; (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006676-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. CAVALLARI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001596-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Civil Pública para apuração de Improbidade 

Administrativa ajuizada pelo Ministério Público contra José Eduardo 

Ramsay Torres, ex-Secretário Municipal de Obras e Serviços, no qual lhe 

imputa o ato previsto no art. 11 da Lei n.º 8.429/92, ao fundamento de 

teria, em tese, se apropriado indevidamente de um trator de pneu MF-275 e 

uma carreta agrícola com capacidade de 4.000kg pertencente ao Município 

de Cáceres. Devidamente notificado, o requerido apresentou defesa 

prévia, em que sustenta inépcia da exordial e prescrição do ato ímprobo. 

Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Cinge-se esta fase à averiguação na peça exordial da presença 

dos requisitos normativos previstos no art. 319 e 320 e não incidência do 

art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem como a não ocorrência 

dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 8.429/92. Conforme dito, o 

réu, em sede de defesa, sustentou a prescrição dos atos ímprobos a ele 

imputados. A Constituição da República dispõe que: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos principios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte. (...) § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição 

para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem 

prejuizos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

(...)” A Lei n.º 8.429/1992, por outro lado, regula a prescrição, nos 

seguintes termos: “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as 

sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após 

o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função 

de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica 

para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, 

nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. III - até cinco anos 

da data da apresentação à administração pública da prestação de contas 

final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.” 

Com efeito, para os agentes exercentes de mandato, cargo em comissão 

ou função de confiança, a pretensão punitiva do Estado, na hipótese do 

inciso I, prescreve em cinco anos a partir do término de seu exercício, 

ressalvada a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, 

fundada na prática de ato doloso, por força do disposto no art. 37 § 5.º, 

da Constituição da República. Nessa linha, a orientação firmada pelo e. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP: “são 

imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática 

de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa”. A 

controvérsia sub judice envolve atos praticados pelo réu enquanto 

Secretário de Obras, posto que, nesta condição, teria se apropriado 

indevidamente de bens e serviços do Município de Cáceres. Segundo 

consta, referidos fatos teriam ocorrido entre abril de 2011 e junho de 

2012, conforme documento Id. 1254816, fl. 09, quando foram comunicados 

pelo novel Secretário de Obras ao Prefeito Municipal. O réu, por sua vez, 

exercia cargo em comissão, como dito, na qualidade de Secretário de 

Obras, e foi exonerado a pedido em 27 de julho de 2011 (Id. 13104058), 

não havendo notícia de qualquer outro vínculo com a municipalidade, 

iniciando-se, a partir dai, a contagem do prazo prescricional. A ação civil 

pública, com objetivo único de apurar ato de improbidade administrativa foi 

protocolada em 06/04/2018. Não se infere, em outro giro, causas de 

interrupção ou suspensão da prescrição, na forma do REsp 1391212/PE, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/09/2014, DJe 09/09/2014: “(...) É que, na melhor interpretação do art. 

23, I, da Lei n. 8.429/1992, tem-se que a pretensão condenatória, nas 

ações civis públicas por ato de improbidade, tem o curso da prescrição 

interrompido com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco 

anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou 

de função de confiança. Em assim sendo, como os atos imputados ao réu 

foram alegadamente praticados no ano de 2011 e 2012, realmente já havia 

decorrido o quinquênio prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/92 

quando do ajuizamento da presente demanda. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. VEREADOR. AGENTE POLÍTICO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. 

PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE 

COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HISTÓRICO DA 

DEMANDA [...] PRESCRIÇÃO 5. O prazo prescricional para a Ação de 
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Improbidade Administrativa é, em regra, cinco anos, nos termos do art. 

23,I, da Lei 8.429/1992, ressalvada a imprescritibilidade da pretensão de 

ressarcimento ao Erário. No caso de agente político detentor de mandato 

eletivo ou de ocupantes de cargos em comissão e de confiança inseridos 

no polo passivo de ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do 

mandato. Precedentes: AgRg no AREsp 686.390/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016; AgRg no AREsp 676.647/PB, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/4/2016; AgRg no 

REsp 1.411.699/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

19/2/2015; AgRg no REsp 1.312.167/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 17/12/2013). [...] 8. Recurso Especial parcialmente 

conhecido e nessa parte, improvido. (REsp 1666029/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 

09/10/2017). – destacou-se. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

AJUIZADA CONTRA EX-PREFEITO. PROCESSO EXTINTO COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO 

PRAZO QUE SE INICIA QUANDO DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO 

MANDATO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO. PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Nos termos do art. 

23, I, da Lei n. 8.429/92, a ação de improbidade pode ser proposta até 

cinco anos após o término do exercício do mandato, que, no caso em 

exame, deve ser considerada a data do afastamento do ex-gestor do 

cargo em decorrência de decisão judicial. 2. Na hipótese, como a data de 

afastamento do ex-gestor do exercício do cargo de prefeito ocorreu em 

2000, e a presente ação foi ajuizada em 2009, ocorreu a prescrição da 

pretensão de sanção por ato de improbidade. 3. O § 5º do art. 37 da 

Constituição afasta a prescrição quanto às ações que visem o 

ressarcimento de prejuízos ao erário, de forma que, reconhecida a 

prescrição na ação de improbidade quanto ao ato ímprobo, e havendo 

cumulação de pedido, é de se dar prosseguimento quanto ao pedido de 

ressarcimento do dano, nos termos da Repercussão Geral do STF - RE 

852475. 4. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 00011924320094013700, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 21/01/2019). – destacou-se. Portanto, em que 

pese a gravidade das imputações ora feitas ao requerido, a pretensão 

inicial encontra-se prescrita por força do art. 23, I da Lei n.º 8.429/92, 

impondo-se a extinção do feito, ficando ressalvada eventual ação de 

ressarcimento ao erário, fundada na prática de ato doloso. Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) Julgar prescrito a 

pretensão inicial, forte no art. 23, I da Lei n.º 8.249/92, impondo-se a 

extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II CPC; (b) 

Sem custas e sem honorários na forma da lei; (c) Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000412-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000412-49.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre 

as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) 

Custas pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000217-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA PATRICIA DE ALMEIDA LOBO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000217-64.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: MARILIA PATRICIA DE ALMEIDA LOBO Vistos, etc. Cuida-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual 

a Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado 

entre as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) 

Custas pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000261-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO WALTER FLORES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000261-83.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: ALBERTO WALTER FLORES Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre 

as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) 

Custas pelo executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007288-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MACIEL DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1007288-54.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: DAVI MACIEL DE CAMPOS Vistos, etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, na qual a 

Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo firmado entre 

as partes na via administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido 

de extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 775 

do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) 

Custas pelo Executado; d) d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito 

com as baixas devidas; e) e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000162-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA FONSECA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1000162-16.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DA FONSECA Vistos, etc. 

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

MT, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em razão de acordo 

firmado entre as partes na via administrativa referente conforme. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 
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perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, b) b) Sem honorários; c) c) Custas pelo executado; d) d) Preclusa a 

via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; e) e) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006209-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (REU)

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006209-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS MARIS CRUZ (REU)

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002765-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E M FILIPPO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ao autor para impugnação. Após, conclusos. Cáceres, 12 de 

julho de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006893-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVETRIO FRANCISCO DA COSTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006893-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AMARAL ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVETRIO FRANCISCO DA COSTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 
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justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000952-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BATISTA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO - 

JUSTIÇA GRATUITA PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

PROCESSO n. 1000952-05.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 10.670,49 

ESPÉCIE: [Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Limpeza Pública]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: 

VILA MARIANA, 1895, AV GETULIO VARGAS, VILA MARIANA, CÁCERES 

- MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: ALBERTINA BATISTA DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA GENERAL OSORIO,, 1479, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

proposta pelo Município de Cáceres contra ALBERTINA BATISTA DO 

NASCIMENTO, visando o pagamento da dívida referente a CDA nº 

144/2014, originária do não pagamento de IPTU, exercícios IPTU/2011-1, 

IPTU/2012-0, IPTU/2013-1, IPTU/2014-1, totalizando o valor de 10.670,49, 

incluído os honorários advocatícios. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, 

Ana Verônica Bisinoto Rojas, digitei e subscrevi. Cáceres, 12 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005144-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação foi interposta tempestivamente. Nos termos do 

Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para intimação da parte 

contrária para, querendo, impugná-la no prazo legal. Cáceres/MT, 12 de 

fevereiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7919 Nr: 738-27.1999.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIA CHAVES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO COSTA 

SOARES DA SILVA - OAB:4.018

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONALDO MARTINS 

FRAGA, para devolução dos autos nº 738-27.1999.811.0006, Protocolo 

7919, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 8816-92.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOVIÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEMARI BARRETO VILA - 

OAB:299.228/SP, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS, para devolução dos autos nº 8816-92.2008.811.0006, 

Protocolo 82353, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152362 Nr: 11337-68.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DANCIGUER BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS,  para  devo lução  dos  au tos  nº 

11337-68.2012.811.0006, Protocolo 152362, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156899 Nr: 4645-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA CUNHA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS, para devolução dos autos nº 4645-19.2013.811.0006, 

Protocolo 156899, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176806 Nr: 344-58.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS, para devolução dos autos nº 344-58.2015.811.0006, 

Protocolo 176806, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005231-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA RODRIGUES BRANDAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

PROCESSO n. 1005231-63.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.761,14 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido 

EXECUTADA: DIRCENEIA RODRIGUES BRANDAO Endereço: LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO DA(S) PARTE(S) 

EXECUTADA(S) por todo conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz 

parte integrante desta carta, e do despacho ao final transcrito, para, no 

prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, OU 

GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, este juízo 

procederá aos demais atos executórios: a) PENHORA ou ARRESTO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida e 

acessórios se, decorridos os cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o 

pagamento ou garantia da execução, devendo constar do auto também a 

AVALIAÇÃO dos bens penhorados. RESUMO DA INICIAL:O Exeqüente é 

credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 

5.761,14, representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº15855 / 

2018. ORIGEM DO DÉBITO: Proprietária(as) do imóvel sob a inscrição 

imobiliária 600100070250001, sito na AVENIDA DEPUTADO DORMEVIL 

M.C.FARIA Nº: 0, Q-29 L-8 J.SAO LUIZ, Lote: 08, da Quadra: 29, JARDIM 

SÃO LUIZ, por ser devedor(a) dos tributos/exercícios: IPTU/2013-1, 

IPTU/2014-1, IPTU/2015-0, IPTU/2016-0, IPTU/2017-0 CÁCERES , 12 de 

fevereiro de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003745-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR DA CRUZ OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003745-43.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.925,76 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO(S): Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO(A): Nome: CLODOMIR DA CRUZ OLIVEIRA Endereço: RUA NILO 

PEÇANHA, S/N, LOTE 15 QUADRA 36, JARDIM CIDADE NOVA, 

CÁCERES/MT 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A 

DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1.Depósito em 

dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 

que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de 

bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com 

anuência destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) 

Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida 

Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. DESPACHO/ DECISÃO: 

Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não 

havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador 

especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. 

Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. 

Cáceres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003750-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE VICENTE MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003750-65.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.236,56 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EDILENE VICENTE MARTINS Endereço: LOCAL INCERTO 

E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: O MUNICÍPIO DE CACERES, por seu representante 

legal, ao final assinado, vem, com fundamento na Lei 6.830, de 22 de 

Setembro de 1980, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada 

pelas Certidões de Dívida Ativa : 17815/2018 anexas a presente e que 

fazem parte integrante, como se transcrita estivesse contra: EDILENE 

VICENTE MARTINS CPF: 320.842.421-34, Solteiro(a), Brasileira, , RG: , 

residente RUA SAO TOME-JARDIM MARAJOARA, 26, ,JARDIM 

MARAJOARA em CACERES, Estado de MT, CEP :78200-000;' 

Proprietário(os) do imóvel sob a inscrição imobiliária 700100380190001, 

sito na AVEN VIA SAO LUIZ Nº: 0, Q-28 L-9 J.MARAJOARA, Lote: 09, da 

Quadra: 28, JARDIM MARAJOARA, com um débito de R$ 2.236,56, por ser 

devedor(a) dos tributos/exercícios: IPTU/2013-1, IPTU/2014-1, 

IPTU/2015-0, IPTU/2016-0, IPTU/2017-0 DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

MATRÍCULA 8339, AUXILIAR JUDICIÁRIO, digitei. CÁCERES , 12 de 

fevereiro de 2020. JORGINA DA ROCHA AUXILIAR Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000438-13.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:APARECIDA DE 

MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITA IVONE ADORNO 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-95.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA NERY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000439-95.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCIENE 

APARECIDA DE OLIVEIRA NERY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

BENEDITA IVONE ADORNO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-80.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES ALVES POPIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000440-80.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:IVANILDES 

ALVES POPIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITA IVONE 

ADORNO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE CAMPOS RIBEIRO EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000444-20.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUCILENA DE 

CAMPOS RIBEIRO EGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JENESIO DA SILVA TOLOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RASCOP GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005862-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RASCOP GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

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

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ANTE A CERTIDÃO RETRO, REGULARIZA SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ANTE A CERTIDÃO RETRO, REGULARIZA SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012692-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ABRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007033-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006818-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DO COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRUZ RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000445-05.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VANESSA CRUZ 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000921-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SORTICA DE FARIAS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA PEREIRA OAB - MT25669/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000921-48.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: FERNANDA SORTICA DE 
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FARIAS LIMA EXECUTADO: UNEMAT Vistos etc. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por FERNANDA SORTICA DE LIMA em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – UNEMAT). Diz, em síntese, que foi contratada temporariamente 

para exercer o cargo de professora substituta em 25/03/2013 e que 

permaneceu nesta condição até 25/06/2016, razão pela qual requer o 

reconhecimento ao direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no 

valor de R$7.069,26 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte e seis 

centavos). A parte reclamada contesta alegando que o regime jurídico dos 

contratos temporários não comporta o pagamento de FGTS, bem como a 

parte autora somente permaneceu com contrato temporário, vez que foi 

aprovada nos processos seletivos realizados para substituição de 

professores. Pois bem. É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” O § 2º do artigo supramencionado 

estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará 

a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da 

lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Extrai-se dos autos que a parte autora de fato realizou os 

processos seletivos e foi aprovada, contudo, consta nos documentos 

anexos à exordial diversos aditamentos dos contratos realizados 

perdurando, assim, os contatos temporários por lapso temporal extenso. 

Ademais, sabendo a parte ré das constantes necessidades de 

substituições tem o dever de realizar de concurso público não 

caracterizando situações previsíveis como excepcionais. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. No entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 

8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do principio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período de 25/03/2013 até 25/06/2016, no valor total de 

R$7.069,26 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por ausência dos 

requisitos do art. 37, IX, da CF, e para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT) a 

pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao 

percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e 

com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação. De consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 269, inciso I, do CPC. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Antunes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-06.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SAMPAIO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PEGORINI (AUTOR)

SAMANTHA TEMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA BASTOS ARANHA FERNANDES OAB - GO42977 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SVCM VIAGENS & TURISMO LTDA - ME (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000448-57.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SAMANTHA 

TEMBRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

APARECIDA BASTOS ARANHA FERNANDES POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005822-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MATSUSHITA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CALISTO VENDRAME SOBRINHO OAB - PR19011 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005822-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IRMAOS MATSUSHITA LTDA - 

ME REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Vistos, etc. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar ao Requerido para que suste os protestos 

lavrados em nome da Autora, ou que que se oficie diretamente ao Cartório 

de Protestos em referência, para que este cancele os protestos 

indevidamente lavrados, sob pena de multa diária a ser fixada por este 

Juízo. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações, considerando 

que a Requerente colaciona nos autos consulta do protesto, bem como 

situação empresarial com sede em Maringá-PR. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR ao Requerido para 

que suste os protestos lavrados em nome da Autora, no prazo de 03 

(três) dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 20/02/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002046-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MARCELO GRANADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000039-81.2020.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO PINTO SANTOS 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, o Requerente tornou-se cliente da 

Requerida na data de 02 de agosto de 2004, através da aquisição de 

seguro de vida – Apólice 638.686, sendo realizado desconto em folha de 

pagamento do Requerente. O Requerente sustenta que no data de 17 de 

setembro de 2019 entrou em contato com a Requerida solicitando o 

cancelamento da apólice, por motivo de falta de interesse no seguro 

ofertado. Alega ainda em sua peça inaugural, que mesmo diante de várias 

solicitações, a Requerida, apesar de afirmar que será feito o 

cancelamento, este nunca é efetivado, razão pela os descontos 

continuam a ocorrer na folha de pagamento do Requerente. É o que 

merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consistente o pedido de tutela de urgência em determinar a suspensão 

dos descontos que estão ocorrendo na folha de pagamento do 

requerente, referente ao Seguro de Vida fornecido pela Requerida. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 
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art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há elementos indicadores 

da probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente, na 

qualidade de consumidor e portanto hipossuficiente frente a Requerida, 

afirma que solicitou o cancelamento do contrato mantido com a Requerida 

desde o mês de agosto/2019 e não teve sua solicitação atendida. No que 

diz respeito ao perigo de dano, este resta demonstrado, na medida em que 

o Requerente vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de 

pagamento. Ademais, a declaração de inexistência de débito diz respeito 

ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a Requerida que suspenda os descontos em folha de 

pagamento do Requerente, referente a Apólice n. 638.686 – Seguro de 

Vida, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013300-09.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVESTRE GARCIA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

FORNEÇA DADOS BANCARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ, 

CONFORME SENTENÇA DE ID:15205925.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013300-09.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVESTRE GARCIA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O EXECUTADO PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

FORNEÇA DADOS BANCARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ, 

CONFORME SENTENÇA DE ID:15205925.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005252-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ALESSANDRO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CINTIA ALENCAR FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000450-27.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VANESSA 

CINTIA ALENCAR FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000351-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 111 de 925



Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA POLCINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZALINA BATISTA SIMOES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007306-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DE BARROS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006949-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BEATRIZ DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007713-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID 

29154149, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012126-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012126-23.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: SEBASTIANA DA SILVA 

MAGALHAES EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP, AYMORE Vistos, etc. Chamo o feito a 

ordem para emendar a sentença de ID 27561425. Conforme observa-se 

na sentença de ID 10972421, as Requeridas foram condenadas a restituir, 

solidariamente, o valor R$ 691,55 (seiscentos e noventa e um reais e 

cinquenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida e CONDENAR as 

reclamadas a pagarem, solidariamente, à parte reclamante a título de 

danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, 

a Exequente manifestou requerendo o início do cumprimento da sentença 
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no ID 19357126, apresentando como cálculo atualizado o valor R$ 

13.295,80 (treze mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). 

Dessa forma, a Executada Aymoré efetuou o pagamento do valor R$ 

6.959,70 (Seis mil novecentos e cinquenta e nove reais e setenta 

centavos), conforme comprovante anexado no documento de ID 

21073802. Após, a Exequente manifestou requerendo o bloqueio do saldo 

remanescente nas contas do Executados por meio do sistema BacenJud, 

o qual totalizava o valor R$ 8.212,66 (Oito mil duzentos e doze e sessenta 

e seis centavos). Sendo realizado o a busca por meio do sistema 

Bacenjud, o resultado foi positivo, sendo bloqueado o valor R$ 8.212,66 

(Oito mil duzentos e doze e sessenta e seis centavos) nas contas dos 

Executados BANCO SANTANDER (BRASIL) e LUXTRAVEL TURISMO 

LTDA – EPP, tendo em vista que a Executada Aymoré já havia realizado o 

pagamento voluntário. Ocorre, no entanto, que mesmo a Aymoré tendo 

realizado o pagamento solidário do valor R$ 6.959,70 (Seis mil novecentos 

e cinquenta e nove reais e setenta centavos), como citado acima, essa 

realizou o pagamento também do montante remanescente o qual totalizava 

R$ 8.212,66 (Oito mil duzentos e doze e sessenta e seis centavos), 

conforme ID 27100309, e que era de responsabilidade das Executadas 

BANCO SANTANDER (BRASIL) e LUXTRAVEL TURISMO LTDA – EPP. 

Dessa forma, na sentença de ID 27561425, foi determinado a expedição 

do alvará para levantamento do valor R$ 6.959,70 (Seis mil novecentos e 

cinquenta e nove reais e setenta centavos) depositados em juízo, o qual já 

foi realizado. Ademais, foi determinado a expedição de alvará de 

levantamento do valor R$ 8.212,66 (Oito mil duzentos e doze reais e 

sessenta centavos), o qual corresponde ao saldo remanescente que é de 

responsabilidade solidária entre os requeridos BANCO SANTANDER e 

LUXTRAVEL TURISMO LTDA – EPP. Considerando que foi penhorado o 

valor integral de R$ 8.212,66 (Oito mil duzentos e doze reais e sessenta 

centavos) nas contas dos requeridos BANCO SANTANDER e LUXTRAVEL 

TURISMO LTDA – EPP, é válido salientar que é de responsabilidade 

solidaria que os mesmos cumpram com a obrigação. Dessa forma, 

devendo cumprir de forma igualitária a execução da condenação. Posto 

isso, expeça-se alvará de devolução do valor R$ 4.106,33 (Quatro mil 

cento e seis reais e trinta e três centavos) para cada um dos Executados 

citados a seguir: Luxtravel Turismo LTDA e Banco Santander, devendo 

ser intimados para apresentar dados bancários, no prazo de 10 (dez) 

dias. Expeça-se também alvará de devolução do valor R$ 8.212,66 (Oito 

mil duzentos e doze reais e sessenta centavos) para a Executada 

Aymoré, tendo em vista que essa já havia cumprido com sua obrigação ao 

realizar o pagamento solidário do valor R$ 6.959,70 (Seis mil novecentos e 

cinquenta e nove reais e setenta centavos), conforme comprovante 

anexado no documento de ID 21073802. Precluso o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Às providências. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006381-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID 

29155155, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007713-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID 

29155819 e 29155820, PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000452-94.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DANIEL LOPES 

DA SILVA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 26/03/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001806-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NOLIBOS BACCIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

 

ANTE O RENAJUD NEGATIVO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 

EXEQUENTE DOS TERMOS DO ID Nº ( 29159216 ), PARA QUE INDIQUE 

BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO DE 05 ( CINCO ) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/03/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/03/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI ELENA RESSUTTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BORGES OAB - SP240332 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL, MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO. SOB 

PENA DE REMESSA AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/03/2020 

15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012087-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CARVALHO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ANTE O RENAJUD POSITIVO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 

EXEQUENTE DOS TERMOS DO ID Nº ( 29160438 ), PARA QUE MANIFESTE 

EM 05 ( CINCO ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010226-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILLAGE HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

YURI MARQUES GIL OAB - SP265536 (ADVOGADO(A))

 

ANTE O RENAJUD POSITIVO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 

EXEQUENTE DOS TERMOS DO ID Nº ( 29161674 ), PARA QUE MANIFESTE 

EM 05 ( CINCO ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010817-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE DE MORAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ADRIANA ALVES PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PABLO (TESTEMUNHA)

JENSE (TESTEMUNHA)

 

ANTE O RENAJUD POSITIVO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 

EXEQUENTE DOS TERMOS DO ID Nº ( 29162712 ), PARA QUE MANIFESTE 

EM 05 ( CINCO ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011732-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEIXOTO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA CAMILO DE CARVALHO MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO(A))

 

ANTE O RENAJUD POSITIVO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 

EXEQUENTE DOS TERMOS DO ID Nº ( 29163847 ), PARA QUE MANIFESTE 

EM 05 ( CINCO ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DIAS DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSEG - ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS E 

CONSULTORIA LTDA - EPP (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/03/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 
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independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA JESUS CAMBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECLAMADO APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO ATUAL QUE COMPROVE 

SUA HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255723 Nr: 8169-14.2019.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA MILAGROSA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMEIRE SANTOS OLIVEIRA 

- OAB:19226/MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - OAB:9898

 INTIMO OS ADVOGADOS DO AUTOR DO FATO, A COMPARECER À 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2020 

ÀS 14:10 HORAS NA SALA CONCILIAÇÃO DA 5ª VARA DO JUIZADO 

ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU 

CLIENTE IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DEFERIDA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000039-81.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 15.523,08; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Liminar, Repetição de indébito]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: GILBERTO 

PINTO SANTOS : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO LADEIA 

SEGATTO : REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Endereço: SUL AMÉRICA 

- CIA NACIONAL DE SEGUROS, RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121, 

CIDADE NOVA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20211-903 Finalidade: Efetuar 

a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2020 14:15 (MT), na sala 

de audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. DECISÃO: "Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o Requerente 

tornou-se cliente da Requerida na data de 02 de agosto de 2004, através 

da aquisição de seguro de vida – Apólice 638.686, sendo realizado 

desconto em folha de pagamento do Requerente. O Requerente sustenta 

que no data de 17 de setembro de 2019 entrou em contato com a 

Requerida solicitando o cancelamento da apólice, por motivo de falta de 

interesse no seguro ofertado. Alega ainda em sua peça inaugural, que 

mesmo diante de várias solicitações, a Requerida, apesar de afirmar que 

será feito o cancelamento, este nunca é efetivado, razão pela os 

descontos continuam a ocorrer na folha de pagamento do Requerente. É o 

que merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consistente o pedido de tutela de urgência em determinar a suspensão 

dos descontos que estão ocorrendo na folha de pagamento do 

requerente, referente ao Seguro de Vida fornecido pela Requerida. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há elementos indicadores 

da probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente, na 

qualidade de consumidor e portanto hipossuficiente frente a Requerida, 

afirma que solicitou o cancelamento do contrato mantido com a Requerida 

desde o mês de agosto/2019 e não teve sua solicitação atendida. No que 

diz respeito ao perigo de dano, este resta demonstrado, na medida em que 

o Requerente vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de 

pagamento. Ademais, a declaração de inexistência de débito diz respeito 

ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a Requerida que suspenda os descontos em folha de 

pagamento do Requerente, referente a Apólice n. 638.686 – Seguro de 

Vida, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." PETIÇÃO 

INICIAL: "GILBERTO PINTO SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula 

de identidade nº 1228505 SSP-GO, inscrito no CPF sob nº 291.732.051-68, 

residente e domiciliado à Rua Santo Onofre, nº 35, Bairro Marajoara, nesta 

cidade de Cáceres-MT, CEP 78.200-000, por intermédio de seu advogado 

e bastante procurador(procuração em anexo), com escritório profissional 

à Rua Quintino Bocaiúva, nº 43, Centro, Cáceres/MT, onde recebe 

notificações e intimações, vem mui respeitosamente à presença de Vossa 
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Excelência propor: AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C DANO 

MORAL, MATERIAL E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de 

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.041.062/0001-09, com sede na Rua 

Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

20.211- 903, pelos fatos e fundamentos jurídicos que a seguir passa a 

expor: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inicialmente, requer os benefícios da 

gratuidade da justiça na sua integralidade, com esteio nos incisos I a IX, do 

§1º do art. 98, face sua insuficiência de recursos, não tendo a mínima 

condição de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e 

os honorários advocatícios, conforme reza o art. 98 e 99, do Código de 

Processo Civil. DOS FATOS Antes de narrarmos os fatos que originaram a 

presente ação cumpre fazermos os seguintes esclarecimentos para 

melhor compreensão do caso: Excelência, o Requerente na data de 

02/08/2004, quando iniciou seu labor nas empresas dos correios 

contratou junto a Requerida um SEGURO DE VIDA (APÓLICE – 638.686), 

onde ficou pactuado entre as partes que todos os meses seriam 

descontados de sua folha de pagamento o valor referente ao seguro. 

Contudo com o passar o tempo percebeu que o seguro de vida que vinha 

pagando a anos não lhe traria qualquer vantagem, logo decidiu no dia 

17/09/2019 solicitar o cancelamento do mesmo pela central de atendimento 

da Requerida, PORÉM A SUA SOLICITAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA NÃO 

FOI ATENDIDA, fato que ensejou a presente ação. Realizadas as 

considerações acima, passamos agora as narrativas dos fatos: Conforme 

exposto anteriormente o Requerente no dia 17/09/2019 com o intuito de 

cancelar o seguro de vida que vinha pagando a anos entrou em contato 

com a Requerida pelo central de atendimento 0800 e solicitou o 

cancelamento do mesmo, pois não tinha mais qualquer interesse no 

seguro ofertado pela Requerida. (protocolos de atendimentos – 

20190917055687; 2019229024526; 201909117200; 20190917009987). 

Após horas de espera ao telefone, o Requerente foi atendido, quando 

então solicitou que fosse cancelado o seu seguro de vida. Ao ser 

atendimento e após ter solicitado o cancelamento do seguro de vida, foi 

informado pela atendente que DENTRO DE 05(CINCO) DIAS SUA 

SOLICITAÇÃO SERIA ATENDIDA E O SEGURO DE VIDA SERIA 

CANCELADO, consequentemente os descontos em sua folha de 

pagamento também cessariam. Até então o Requerente acreditou que tudo 

havia sido resolvido e que no mês seguinte não seria mais realizado 

qualquer desconto em sua folha de pagamento do valor referente ao 

seguro, PORÉM NÃO FOI ISSO QUE ACONTECEU, senão vejamos: Para a 

surpresa e aborrecimento do Requerente no mês subsequente, qual seja, 

OUTUBRO/2019, ao retirar seu holerite se deparou com o desconto do 

seguro de vida, conforme consta no documento em anexo. Completamente 

aborrecido com a situação, NOVAMENTE o Requerente entrou em contato 

com a Requerida pelo 0800 e solicitou explicações quanto ao DESCONTO 

INDEVIDO em sua folha de pagamento, POIS JÁ HAVIA SOLICITADO O 

CANCELAMENTO DO SEGURO DE VIDA NO MÊS ANTERIOR E AINDA 

ESTAVAM EFETUADO O DESCONTO. Quando então a atendente lhe pediu 

desculpa e reconheceu que no sistema havia a solicitação de 

cancelamento por parte do Requerente, porém não sabia explicar o porquê 

não tinha sido efetivado o cancelado do desconto e lhe pediu para que 

aguardasse até o mês seguintes. Inconformado com a explicação dada 

pela atendente, mas sem ter o que fazer e acreditando que o seu 

problema seria resolvido, decidiu então por aguardar mais um mês. Ocorre 

que no mês de NOVEMBRO/2019 novamente o Requerente constatou que 

o desconto não havia cessado, conforme consta no holerite em anexo, 

mesmo tendo solicitado o cancelamento por várias vezes. Nobre 

Julgadora, constata-se que a Requerida agiu com tremendo descaso com 

o Requerente, pois conforme restou demonstrando existiu a nítida falha na 

prestação de serviço por parte desta, haja vista que apensar da 

Requerente ter solicitado várias vezes o cancelamento do seguro a sua 

solicitação foi não atendida, bem como restou comprovado que os 

descontos vem causando prejuízo de cunho material ao Requerente. 

Ainda constata pelos fatos narrados que ficou cabalmente comprovado o 

constrangimento vivenciado pelo Requerente, pois teve que ligar várias 

vezes(protocolos de atendimentos – 20190917055687; 2019229024526; 

201909117200; 20190917009987 para a Requerida em busca de soluções 

e em nenhuma delas obteve resultado positivo, fato que lhe trouxe 

constrangimento e aborrecimento. Sendo assim, diante das várias 

tentativas frustradas do Requerente em buscar soluções amigáveis não 

vê outra alternativa senão buscar o poder judiciário PARA FAZER COM A 

REQUERIDA PARE DE EFETUAR OS DESCONTOS DO SEGURO EM SUA 

FOLHA DE PAGAMENTO, bem como buscar a medida punitiva a Requerida 

diante o descaço e a nítida falha na prestação de serviço. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA O artigo 300 do CPC estabelece que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela 

de urgência estão presentes no caso em análise, pois a probabilidade do 

direito do Requerente em ter suspenso e cancelado a cobrança do valor 

referente ao seguro de vida que vem sendo efetuado em seu holerite é 

clara, tendo em vista que conforme já provado mediante números de 

protocolos de atendimentos descritos no tópico “dos fatos”, o Requerente 

por diversas vezes realizou solicitações de cancelamento do seguro de 

vida, PORÉM EM NENHUMA DELAS FOI ATENDIMENTO, tendo até mesmo a 

atendente reconhecido que no sistema constava o requerimento de 

cancelamento, restando assim desmontado o direito do Requerente em ter 

seu pedido concedido. No que tange ao perigo de dano, verifica-se que o 

Requerente vem sofrendo prejuízo de cunho material do qual está lhe 

trazendo danos irreparáveis, pois a Requerida vem efetuado DESCONTOS 

INDEVIDOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, conforme restou provado e 

demonstrado nos autos, uma vez que mesmo o Requerente já solicitou o 

cancelamento do seguro de forma administrativa não teve seu pedido 

acolhido, logo resta demonstrando que caso a Requerida continue 

efetuando os descontos tal fato trará prejuízos irreversíveis ao 

Requerente. Para colaborar com o Juízo colacionamos o entendimento de 

alguns tribunais a respeito do caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DESCONTO DE VALORES DE SEGURO EM CONTA CORRENTE. 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SEGURO ANTERIOR REALIZADA 

UM MÊS ANTES DOS DESCONTOS QUESTIONADOS. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA. AGRAVO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO, PARA DETERMINAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, 

DEFERINDO-SE, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA. 

(TJ-RJ - AI: 00648273020148190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA 

CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2014, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 04/12/2014); Deste 

modo, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de 

dano, REQUER que seja concedido liminarmente a imediata suspensão das 

cobranças dos valores referentes ao seguro de vida, vez que o 

Requerente já solicitou o cancelamento, bem como não possui mais 

interesse no referido seguro, conforme restou demonstrado e provado. 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Percebe-se, outrossim, que o 

Requerente deve ser beneficiado pela inversão do ônus da prova, pelo 

que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos 

documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido, 

conforme disposição legal: "Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências;” O requerimento ainda encontra 

respaldo em diversos estatutos de nosso ordenamento jurídico, a exemplo 

do Código Civil, que evidenciam a pertinência do pedido de reparação de 

danos. Além disso, segundo o Princípio da Isonomia, todos devem ser 

tratados de forma igual perante a lei, mas sempre na medida de sua 

desigualdade. Ou seja, no caso ora debatido, o Requerente realmente 

deve receber a supracitada inversão, visto que se encontra em estado de 

hipossuficiência, UMA VEZ QUE DISPUTA A LIDE COM UMA EMPRESA DE 

GRANDE PORTE, do qual possui maior facilidade em produzir as provas 

necessárias para a cognição da Excelentíssima Magistrada. DO DANO 

MATERIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO É direito do Requerente ter 

devolvido o montante dos valores descontados de sua folha de 

pagamento de forma indevida de forma atualizada e corrigida até o 

momento do último desconto, tudo em dobro, como dispõe o parágrafo 

único do art. 42 do CDC, senão vejamos: “Art. 42. Na cobrança de débitos, 

o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.” (o grifo é nosso). Desta forma, diante o fato de a Requerida já 

ter ATÉ O PRESENTE MOMENTO efetuado descontos do mês de outubro 
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de novembro de 2019 o importe de R$ 174,36 (cento e setenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos)(holerites em anexo) referentes ao seguro 

de vida do qual o Requerente já solicitou o cancelamento e não tem mais 

interesse em continuar pagando, RESTA PROVADO QUE OS DESCONTOS 

SÃO INDEVIDOS, assim nos termos do artigo 42, §único do CDC lhe dá o 

direito de ser ressarcido pelo valor pago em dobro na importância de R$ 

348,72 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS 

CENTAVOS), MAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEVIDO 

DESEMBOLSO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. Subsidiariamente, 

casso Vossa Excelência não ache pertinente a aplicação do artigo 42, 

parágrafo único do CDC, REQUER seja devolvido o dinheiro pago pelo 

Requerente de forma simples. DO DANO MORAL Conforme demonstrado 

ao longo desta peça, o Requerente mesmo tendo solicitado por diversas 

vezes o cancelamento da cobrança do seguro de vida não teve seu 

pedido aceito, fato que lhe tirou e ainda lhe tira o sono todos os dias, pois 

a Requerida vem efetuando descontos em sua folha de pagamento de 

forma indevida. A Requerida ao não ter atendido o pedido do Requerente 

fez e ainda faz que o mesmo passe enorme transtorno e constrangimento, 

pois conforme foi exposto mês a mês a Requerida vem descontando 

valores de forma indevida em sua folha de pagamento, fato que lhe tira o 

sossego. Excelência inegável que o comportamento da Requerida com o 

Requerente lhe trouxe prejuízo de cunho moral, vez que diante a situação 

que viveu e ainda vive a Requerente, fez com que este enfrentasse 

momentos de desespero, aflição, insegurança que atingiram o seu estado 

psíquico. O direito a indenização além de estar assegurado pela 

Constituição Federal, é aplicável a legislação infraconstitucional do Código 

Civil subsidiariamente, vejamos: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. E, nesta toada, a indenização deve obedecer as 

peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do 

ofensor, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização, não 

só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de 

caráter punitivo ou sancionário, preventivo, repressor, de modo a 

desestimular a ocorrência de repetição de prática lesiva e compensar a 

situação vexatória. Para colaborar com o juízo colacionamos algumas 

jurisprudências, cito: SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO 

NÃO ATENDIDA. DESCONTO INDEVIDO DOS VALORES ATINENTES A 

CONTRATAÇÃO SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO 

MORAL. CONFIGURADO. Como regra, o mero descumprimento contratual 

não enseja o reconhecimento de dano moral puro. Entretanto, há casos em 

que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando 

verdadeiro descaso da concessionária de serviço público para com o 

consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo percuciente 

aos elementos anímicos do indivíduo, passível de reparação pecuniária. 

Caso concreto em que restou configurado dano moral in re ipsa. Na 

mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e 

objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos 

envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a 

condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser 

ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra 

reparatóriopedagógica. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70069725430, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 30/06/2016). SOLICITAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDA. FATURAS EXPEDIDAS 

APÓS CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. 

A partir da data em que solicitado o cancelamento do serviço, o que teria 

se dado em janeiro de 2013, segundo a autora, não podem ser cobrados 

valores relativos aos Planos de Telefonias. Portanto, faturas dos meses 

subseqüentes, mormente quando não utilizado o serviço de telefonia e de 

internet (meses de maio, junho e julho de 2013), são indevidas. Os valores 

lançados, relativos a meses subseqüentes ao cancelamento, são 

indevidos e inexigíveis. A inscrição do nome da autora nos cadastros 

restritivos ao crédito é abusiva e configura dano moral in re ipsa. Quantum 

indenizatório mantido. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005374640, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 08/04/2015); 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDA. RÉ QUE 

PERSISTIU NA EMISSÃO DE FATURAS. AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME 

DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM FACE A 

FUNÇÃO PUNITIVA E DISSUASÓRIA DO INSTITUTO. O autor logrou êxito 

em comprovar ter cancelado o serviço, conforme se extrai do email de fl. 

12. No entanto, embora cancelado, a ré continuou a emitir faturas de 

cobrança do referido serviço (fl. 13) que, não adimplidas, ensejaram a 

ameaça de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito (fl. 14). Logo, 

constatada a conduta abusiva da demanda de permanecer cobrando um 

serviço não mais prestado, impõe-se a responsabilização da ré em face a 

função punitiva e dissuasória do instituto. No que tange ao quantum 

indenizatório, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), este mostra-se 

adequado ao caso concreto e dentro do patamar fixado pelas Turmas 

Recursais em caso s análogos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SUES PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso 

Cível Nº 71004147658, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/06/2013) Ante 

o exposto e das jurisprudências colacionadas, requer seja condenado a 

Requerida ao pagamento de dano moral no valor correspondente a R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, 

considerando a prova documental acostada e a situação fática narrada, 

requer à Vossa Excelência: a) A concessão da tutela de urgência para 

que seja imediatamente SUSPENSO OS DESCONTOS QUE ESTÃO 

OCORRENDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO REQUERENTE REFERENTE 

AO SEGURO DE VIDA do qual já solicitou o Requerente o cancelamento de 

forma administrativa; b) Os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o 

Requerente pobre na acepção legal, conforme Declaração de 

Hipossuficiência inclusa, demonstrando não ter condições de arcar com 

as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; c) 

Designar audiência de conciliação, citando o Réu nos termos do art. 18 e 

seguintes da lei 9095/99 para o seu comparecimento e, não havendo 

acordo, querendo, apresente sua defesa, sob pena de incorrer contra si 

os efeitos da revelia nos termos do artigo 20 da lei 9099/95; d) A inversão 

do ônus da prova, em favor do Requerente, diante da verossimilhança de 

suas alegações, a teor do artigo 6°, inciso VIII, do CDC; e) A devolução 

dos valores descontados indevidamente até o presente momento na folha 

de pagamento do Requerente de forma dobrada nos termos do artigo 42, §

único do CDC, o que perfaz neste momento o importe de R$ 348,72 

(trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), mais juros e 

correção monetária do devido desembolso até a prolação da sentença; f) 

Caso os descontos não cessem antes da prolação da sentença, o que 

não acredita essa parte, requer que todos os valores que forem 

descontados após a solicitação de cancelamento que ocorreu em 

17/09/2019 seja devolvido de forma dobrada nos termos da lei; g) 

Alternativamente, caso não seja reconhecida a aplicação do artigo 42§ 

único do CDC, que seja condenada a Requerida a devolução de forma 

simples do valor pago no importe de R$ 174,36 (cento e setenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos); h) Seja condenada a Requerida a pagar 

indenização por danos morais em razão de todo o transtorno que fez e 

ainda faz o Requerente passar, diante a nítida falha na prestação de 

serviço por parte desta, conforme exposto no valor de 15.000,00 (quinze 

mil reais); i) pede, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da 

liminar, declarando cancelamento da “APÓLICE 638.686” referente ao 

seguro vida que está em nome do Requerente, j) Protestam pela produção 

de provas por todos os meios admitidos em direito, especialmente pela 

documentação inclusa. Dá-se à causa o valor de R$ 15.523,08 (quinze mil 

quinhentos e vinte e três reais e oito centavos). Nestes termos, pedem 

deferimento. Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2019. LEANDRO LADEIA 

SEGATTO. OAB/MT 20.324." ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 
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ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 12 de fevereiro de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (JM)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000039-81.2020.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO PINTO SANTOS 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, o Requerente tornou-se cliente da 

Requerida na data de 02 de agosto de 2004, através da aquisição de 

seguro de vida – Apólice 638.686, sendo realizado desconto em folha de 

pagamento do Requerente. O Requerente sustenta que no data de 17 de 

setembro de 2019 entrou em contato com a Requerida solicitando o 

cancelamento da apólice, por motivo de falta de interesse no seguro 

ofertado. Alega ainda em sua peça inaugural, que mesmo diante de várias 

solicitações, a Requerida, apesar de afirmar que será feito o 

cancelamento, este nunca é efetivado, razão pela os descontos 

continuam a ocorrer na folha de pagamento do Requerente. É o que 

merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 

Consistente o pedido de tutela de urgência em determinar a suspensão 

dos descontos que estão ocorrendo na folha de pagamento do 

requerente, referente ao Seguro de Vida fornecido pela Requerida. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há elementos indicadores 

da probabilidade do direito alegado, considerando que o Requerente, na 

qualidade de consumidor e portanto hipossuficiente frente a Requerida, 

afirma que solicitou o cancelamento do contrato mantido com a Requerida 

desde o mês de agosto/2019 e não teve sua solicitação atendida. No que 

diz respeito ao perigo de dano, este resta demonstrado, na medida em que 

o Requerente vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de 

pagamento. Ademais, a declaração de inexistência de débito diz respeito 

ao mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar a Requerida que suspenda os descontos em folha de 

pagamento do Requerente, referente a Apólice n. 638.686 – Seguro de 

Vida, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa mensal no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000321-22.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 21.307,29; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

Processo: : REQUERENTE: PAULO AMANCIO DA CRUZ : ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR : 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) 

Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1707, - 

DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 

Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/03/2020 15:45 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 12 de fevereiro de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (JM)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006595-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TRINDADE ROCHA OAB - 837.191.211-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

DETRAN MT (INTERESSADO)

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 
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78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1006595-36.2019.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 2.251,45; Tipo: Cível; 

Espécie: [Perda da Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, IPVA - 

Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]; - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : 

REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE ROCHA : : 

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN MT, ADRIANO DE 

OLIVEIRA PESSOA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA MATO GROSSO, AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, S/N, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-903 

Nome: DETRAN MT Endereço: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 Nome: ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA 

Endereço: Av Talhamares, 91, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. ADVERTÊNCIA: Deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, no prazo de 10 (DEZ) dias. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB cada. 

CÁCERES - MT, 12 de fevereiro de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (JM)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003353-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003353-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GERALDINO ALVES DE 

ABREU REQUERIDO: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

Vistos etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica Tributária proposta por GERALDINO ALVES DE ABREU em face de 

MUNICÍPIO DE CÁCERES. Diz, em síntese, que tentou realizar compras no 

mercado quando foi impedido em razão de um protesto indevido de débitos 

de IPTU do imóvel da Rua Joaquim Murtinho, n.0, Quadra X, lote 02, que 

não lhe pertence, bem como alega que informou por diversas vezes o 

Município de Cáceres que o imóvel não é de sua propriedade e, ainda, este 

juízo já declarou a inexistência do débito nos autos do processo n. 

1001887-74.2018.811.0006. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Em busca no sistema PJE verifica-se que o processo 

1001887-74.2018.811.0006 tem as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido presente ação, ou seja, inexistência de débitos tributários do imóvel 

da Rua Joaquim Murtinho, sendo as ações idênticas, bem como que 

naqueles autos os pedidos foram julgados procedentes e concedida tutela 

antecipada para baixa no protesto, decisão esta que esta sendo 

executada pela parte autora. Desta forma, tendo sido identificado a 

continência entre os processos e já tendo havido sentença no processo 

n. 1001887-74.2018.811.0006 não resta outra alternativa a não ser 

reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do 

mérito, vez que o autor já esta executando a parte reclamada naqueles 

autos. Ante o exposto, reconheço a coisa julgada e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso V, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI HONORIO (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005378-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO INTERESSADO: DAVI HONORIO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Civil para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de DAVI HONÓRIO em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CÁCERES. Diz, em 

síntese, que o assistido Davi Honório é pessoa idosa com 61 anos de 

idade e que necessita da realização de um procedimento oftalmológico 

chamado de RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE e IMPLANTE DE LENTE 

INTRA-OCULAR, pois, tem dificuldade para enxergar com seu olho 

esquerdo devido ao procedimento de Vitrectomia Vis Par Planas com 

Endolaser que não foi suficiente. Em laudo (ID 15993924) o NAT deu 

parecer favorável à realização da cirurgia em virtude do risco de piora e 

perda progressiva da visão. A liminar foi deferida. DA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR Deixo de acolher a preliminar arguida, vez que resta 

evidente a necessidade de prestação do serviço de saúde pública à 

pessoa idosa. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES 

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes 

Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso 

à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em 

ilegitimidade passiva do Município de Cáceres. Pois bem. Não obstante as 

teses defensórias rebatidas pelos órgãos réus, vislumbro que a ação 

merece procedência, isto porque o direito da parte autora encontra 

guarida nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação." A Constituição brasileira promete uma 

sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da 

República a dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre 

todas as demais questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais 

à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente 

consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o 

nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há 

de superar quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso 

concreto, bem como as provas acostadas a peça exordial, verifica-se a 

necessidade da realização do procedimento. Assim, diante de quadro 

fático no qual a recalcitrância do devedor, em evidente desrespeito a 
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dignidade da pessoa humana, quais põem em risco os direitos 

fundamentais à saúde ou à vida do cidadão, deve ser determinado a 

medida de obrigação de fazer contra os mesmos. É irrelevante, neste 

aspecto, seja o devedor pessoa física, jurídica, ou ente estatal, vez que a 

ninguém é dado afrontar princípios constitucionais de tamanha relevância, 

muito menos ao argumento de se estar optando pela primazia de princípios 

de Direito Financeiro ou Administrativo. O Poder Judiciário não deve 

compactuar com o proceder do Estado e Município, ora réus, frente ao 

entendimento jurisprudencial pacificado. Por fim, é pacifico na 

jurisprudência que é dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os 

seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, de modo solidário. Nesse sentido: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. LIMINAR CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. É 

inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em fornecerem os 

medicamentos necessários à conservação da saúde do recorrido, em 

razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Concessão de 

liminar pelo juízo de primeiro grau, consistente na obrigação do recorrente 

disponibilizar o medicamento necessário para o tratamento médico do 

recorrido. Decisão de antecipação de tutela que não esbarra na proibição 

do art. 1º da Lei nº 9.494/97, pois não afronta a disposição dos artigos 5º, 

parágrafo único e 7º da Lei nº 4.384, tampouco a previsão dos artigos 1º, 

3º e 4º da Lei nº 8.437/92, haja vista que determina o fornecimento de 

medicamento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 110017820148110011/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/04/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TRATAMENTO DE PARKINSON - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - 

INADMISSÍVEL A RECUSA - DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO 

À SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É 

obrigação de o Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros o acesso à medicação necessária para o tratamento de 

saúde, em especial os casos mais graves. A sentença objurgada não 

merece qualquer retificação, permanecendo inalterada por seus próprios 

fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014) DISPOSITIVO Ante o exposto, RATIFICO a 

liminar deferida e JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial 

para CONDENAR os REQUERIDOS, solidariamente, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, a partir da ciência da presente, DISPONIBILIZEM a cirurgia 

denominada RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE e IMPLANTE DE LENTE 

INTRA-OCULAR, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular (sem licitação), conforme a prescrição médica na paciente DAVI 

HONÓRIO, bem como eventual tratamento e medicamentos (TFD), 

promovam o custeio do tratamento em uma clínica particular, sob pena de 

multa e bloqueio de valores para os procedimentos necessários; e o faço 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista o não cumprimento da liminar e o 

bloqueio de valores para realização do procedimento cirúrgico com o 

respectivo levantamento de alvará (ID 17906207), intime-se a parte autora 

para que comprove nos autos a realização do procedimento apresentando 

a respectiva nota fiscal. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012146-14.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012146-14.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: JOLIETA DA SILVA LARA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

sustentando excesso na Execução, pois nos termos do art. 535, IV, do 

CPC c/c art. 1º-F da Lei 9.494/1997, uma vez que os índices e prazos 

utilizados quanto à correção e aos juros de mora mostram-se em afronta à 

lei e às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ). Em análise aos documentos juntados aos Embargos à 

Execução, observo que no caso em tela, os cálculos do exequente, por 

sua vez, utilizaram apenas o IPCA durante todo o período, ignorando o 

disposto na jurisprudência do STF, no acórdão que embasa o presente 

título executivo judicial e na Lei 9.494/97, em seu art. 1º-F. Nos termos da 

jurisprudência já colacionada, do acórdão que embasa a presente 

execução e do art. 1º-F da Lei 9.494/97, o índice aplicável aos juros 

moratórios que correm contra a Fazenda Pública é o índice de correção da 

caderneta de poupança. Dessa forma, deve-se respeitar o percentual de 

0,5% ao mês enquanto percentual de juros aplicáveis no caso em tela, 

como previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97. Intimada a se manifestar, a 

Requerente concordou com os cálculos apresentados pelo Estado de 

Mato Grosso, conforme petição do ID 15912194. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos interpostos a fim de prosseguir a execução no 

valor de R$ 53.917,55 (cinquenta e três mil no novecentos e dezessete 

reais e cinquenta e cinco centavos). Defiro o pedido da parte autora de 

expedição de RPV em seu favor para recebimento do crédito. P. I. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de dezembro de 2019. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010513-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CASTELO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010513-31.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: LUCIANO CASTELO MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Instada a se manifestar o requerido quedou-se inerte. 

Assim, HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Proceda a Secretaria da Vara com o disposto no 

Provimento 11/2017-CM. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 120 de 925



termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2019.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003412-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE DOS REIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA E 

CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por SIMONE DOS REIS em 

desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que necessitando de 

talões de cheque para seu uso. E em razão desta necessidade se dirigiu 

até sua agência bancária para solicitar e retirar seus talões como sempre 

o fez. Entretanto, desta vez a mesma fora surpreendida pela instituição 

bancária ao lhe informar que constavam restrições no SERASA, mais 

precisamente 16 (dezesseis) títulos protestados em seu nome. Diante da 

situação narrada e pelo fato de começar a receber boletos constando 

como credor a Prefeitura Municipal de Cáceres, através do Cartório do 3.º 

Ofício de notas e protestos, a mesma se deslocou até o cartório de 

protestos da cidade de Cáceres para saber a respeito do que se tratavam 

tais protestos. Para mais surpresa da Requerente teve que pagar para ser 

confeccionada uma Certidão Positiva onde constava uma lista de 

pendências junto à Prefeitura Municipal desta cidade. Após a posse de tal 

documento se deslocou até a Prefeitura e descobriu que vários lotes de 

um loteamento que seu ex companheiro trabalhara eis que o mesmo é 

dono de uma imobiliária, havia compulsoriamente sido transferidos para 

seu nome. O despacho proferido no ID 14371058 indeferiu o pedido de 

urgência. Embora o Requerido não tenha se manifestado nos autos, afasto 

os efeitos da revelia, pois os mesmos não são opostos à Fazenda Pública: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. 

SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO 

ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO OPOSTOS À 

FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA SES 

INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 11/08/2016). É a síntese necessária. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Nos termos do artigo 

37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas 

de direito publico é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus 

agentes a terceiros, independente de culpa. O documento juntado pela 

autora no ID 10302447 comprovam cabalmente as alegações trazidas em 

sede exordial pela parte autora. Já que neste documento probatório restou 

bem demostrando que o ex-companheiro da parte autora, sem qualquer 

consulta a mesma, efetivou junto ao fisco deste município a troca de 

titularidade dos terrenos urbanos para fins tributários. Fazendo com que, a 

Requerida sem qualquer conhecimento dos fatos realizados entre seu 

ex-companheiro e o município fosse prejudicada e lesada. Pois não era e 

não é possuidora destes terrenos urbanos, sendo assim, não cabe a ela, 

a incumbência do pagamento dos tributos referentes a estes terrenos. 

Extrai-se dos autos que a inscrição na dívida ativa foi indevida por 

equívoco da administração. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) DTERMINAR que a parte 

Requerida realize a baixa dos protestos que constam em nome da parte 

autora e se abstenha de realizar futuros protestos relacionados aos 

terrenos descritos neste processo; c) CONDENAR o reclamado a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e 

juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 6 de dezembro de 2019.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJANIR AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002847-64.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADEJANIR AVELINA DA 

SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. 

Devidamente intimado para manifestar nos autos, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado, conforme certificado no ID n. 

21812674. Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III 

do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 13 de janeiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006757-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIFE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006757-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NAIFE DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Devidamente intimado para manifestar nos 

autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo fixado, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça no ID n. 

15151856. Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III 

do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 13 de janeiro 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011488-29.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011488-29.2011.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO DALCANALE & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: CRISTIANE ALVES DA SILVA Vistos. 

Devidamente intimado para manifestar nos autos, sob pena de extinção, o 

Requerente deixou transcorrer in albis o prazo fixado, conforme 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça no ID n. 16762454. Assim, declaro 

extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada 

eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 13 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010897-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010897-91.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: MIGUEL JOSE DE CARVALHO 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Decide-se. Consta da manifestação acostada ao ID n. 19654809, 

requerimento de liberação do valor vinculado ao presente feito. Em 

consonância com a referida manifestação, o Executado requer a extinção 

do feito pelo cumprimento da obrigação – ID n. 19820425. Assim, 

constata-se que débito objeto do presente encontra-se devidamente 

adimplido, sendo a extinção da presente, medida que se impõe. Dispõe o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; (...)” Desse modo, 

diante do cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

14 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MARIEN DIAS DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005160-27.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EMILLY MARIEN DIAS DA 

SILVA DE SOUZA REQUERIDO: PRIVALIA, NOWLOG LOGISTICA 

INTELIGENTE LTDA - EPP Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentado pela Requerida, no qual alega ter sido a 

sentença de ID n. 27067776 omissão quanto a determinado documento 

acostado a peça contestatória. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. Outrossim, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade 

ou contradição na decisão proferida. Além do mais, existe recurso cabível 

para tentativa de modificação de sentença. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 16 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DORADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 122 de 925



HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006301-18.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MATHEUS LUCAS DORADO 

DA SILVA REQUERIDO: TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Indenizatória de Danos por acidente de Trânsito 

proposta por MATHEUS LUCAS DORADO DA SILVA em face de 

TANISMARE TATIANE DE ALMEIDA. Diz, em síntese, que no dia 30/08/2018 

estava trafegando com sua motocicleta pela Rua das Opalas, próximo à 

rua das Esmeraldas, quando avistou um veículo se aproximando em alta 

velocidade, mas, como estava na via preferencial continuou, porém o 

veículo da reclamada não parou invadindo a via em que trafegava 

impossibilitando, assim, o seu desvio, vindo a abalroar o veículo do 

reclamante causando danos materiais, lucros cessantes e danos morais. 

A parte reclamada contestou alegando culpa exclusiva da vítima, visto que 

já estava realizando o cruzamento e mesmo assim a parte reclamante não 

parou, bem como a via não estava sinalizada. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico no 

boletim de ocorrência que restou incontroverso o fato de que o acidente 

foi causado pelo veículo da parte reclamada. Ademais, restou evidenciado 

no boletim de ocorrência o fato de que o reclamante estava na via 

preferencial vindo o veículo da parte reclamada a invadir a via preferencial 

causando, assim, a colisão. E, ainda, em que pese a parte reclamada 

tenha informado que já estava realizando o cruzamento, não trouxe trovas 

aos autos e nem mesmo provas de que a via não estava sinalizada, o que 

poderia ser realizado por simples fotos do local do acidente. Sobre a 

responsabilidade do condutor que invade a via preferencial já se 

posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRIMEIRO APELO MANEJADO 

PELA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

(ART. 998 DO CPC) – POSSIBILIDADE – ART. 998 DO CPC – RECURSO 

PREJUDICADO – SEGUNDO APELO MANEJADO POR A.C.D. AMORIM 

TRANSPORTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO 

CITRA, EXTRA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – DINÂMICA DO ACIDENTE 

QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELA COLISÃO 

– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA 

DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – 

JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA – SEQUELAS 

DEFINITIVAS EM MEMBROS INFERIORES – DANO MORAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL 

RAZOAVELMENTE FIXADA – 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de 

desistência do recurso interposto, sem a necessidade de anuência do 

recorrido ou dos litisconsortes. Diante do pedido expresso de desistência 

formulado pela parte recorrente, julga-se prejudicado o recurso de 

apelação. Sendo a decisão proferida dentro dos limites reclamados pelos 

litigantes no pedido ou a causa de pedir, não há que se falar em vícios de 

sentença extra, ultra ou citra petita. Age com imprudência o condutor de 

veículo que, sem se atentar para as normas de trânsito (arts. 34 e 44 do 

CTB), invade a via preferencial de tráfego em desrespeito à faixa de 

retenção, acarretando o abalroamento de veículos e prejuízos à vítima. 

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, 

pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra 

a obrigação de indenizar. Restando demonstrada a redução da 

capacidade laborativa, a vítima tem direito à pensão mensal vitalícia no 

mesmo percentual em que teve sua capacidade laboral reduzida. Os 

danos morais foram comprovados pela prova documental e pericial, 

fazendo jus a vítima à pretendida indenização. A indenização por dano 

moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos 

os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios 

impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho 

dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da 

profissão. (TJ/MT, N.U 0006189-93.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 

(grifei). Desta forma, não restam dúvidas com relação aos fatos narrados 

no boletim de ocorrência e o nexo causal entre a conduta do requerido e 

os danos experimentados pela parte autora. A parte reclamante trouxe 

aos autos comprovantes de pagamentos com despesas médicas, 

medicamentos, exames, bem como orçamento do veículo, perfazendo em 

valores de danos materiais o valor de R$980,00 (novecentos e oitenta 

reais) referente às despesas médicas e R$1.452,64 (um mil, quatrocentos 

e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente ao 

conserto da motocicleta, não trazendo aos autos provas do suposto 

lucros cessantes. Sendo assim a parte reclamada tem o dever de 

ressarcir o valor de R$2.432,64 ( dois mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos) em razão dos danos materiais 

experimentados pela parte reclamante. Na análise do quantum 

indenizatório, a título de dano moral, devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios 

elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para 

aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe artigo 487, inciso I, CPC/15 para 

o fim de: a) CONDENAR a reclamada ao ressarcimento do valor de 

R$2.432,64 ( dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e 

quatro centavos) a título de indenização por danos materiais, correção 

pelo INPC e juros de 1% a partir da data do acidente; b) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao reclamante, a 

título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004572-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004572-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EVA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS 
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SERVIDORES DE CACERES Vistos, etc. Atento aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias. Trata-se de 

Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Concessão de 

Auxílio doença proposta por EVA MARIA DA SILVA em face de INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

CÁCERES – PREVI-CÁCERES. Diz, em síntese, que tem 54 anos e é 

servidora pública municipal portadora da doença na coluna vertebral 

denominada lombociatalgia para esquerdo; alterações degenerativas 

espondilodiscais caracterizadas por artrose facetaria, desidratação discal 

e abaulamento discal difuso em L2-L3, L3-L4, L4-L5 com componente de 

protrusão discal de base larga posterolateral esquerda em L4-L5 

deslocando a raiz descendente de L5, ficando impossibilitada para 

trabalhar, tendo tido o pedido de auxílio doença negado conforme laudo 

médico pericial de 10.07.2017, motivo pela qual requer a concessão do 

auxilio doença ou a aposentadoria por invalidez. O requerido, em sede 

contestatória, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na 

presente demanda alegando que o artigo 60 da Lei 8.213/91 dispõe que o 

Auxílio-Doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia 

do afastamento do trabalho, e nos casos dos demais segurados, a contar 

da data do início da incapacidade para o trabalho e deverá ser pago 

enquanto esta incapacidade permanecer. Assim, não tendo os peritos 

verificado a incapacidade para o trabalho da parte autora é que o 

benefício de auxilio doença foi negado, bem como não faz jus à 

aposentadoria po invalidez. Pois bem. Inicialmente, deve ser destacado 

que o artigo 59, caput, da Lei nº 8.213/91, que trata do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, assim dispõe: “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

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

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

Por sua vez, o artigo 42, caput, da Lei nº 8.213/91, que trata do benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez, dispõe que: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Em atenta análise ao 

conjunto probatório constante nos autos verífico primeiramente que a 

parte autora trouxe aos autos diversos exames e laudos médicos 

particulares comprovando sua condição médica incapacitante, ao que 

chamo atenção ao documento (ID 9176404) comprovando a osteopenia, 

bem como a ressonância (ID 9176290) em que comprovam discreto desvio 

de eixo coronal, alterações degenerativas espondilodiscais caracterizads 

por artrose facetária bilateral L5-S1 e desidratação discal L2, L3, L3-L4, 

L4-15 e L5-S1, além da lombociatalgia e outras. E, ainda, a reclamada 

trouxe aos autos na contestação o relatório de fastamentos (ID 16388258) 

em que consta que 17/03/2015 a parte autora tirou a primeira lincença 

médica, 14/07/2015 a primeira readaptação, 26/11/2015 foi concecido o 

primeiro auxílio doença, sendo o último concedido em 16/03/2018, após a 

propositura da presente ação. Desta forma, verifico que as sucessivas 

concessões de licenças médicas, readaptação e auxílio doença 

concedidos em 2015 e que perduraram até a ultima concessão do auxílio 

doença em 2018 demonstram claramente que a parte autora não tem 

condições de retornar ao seu trabalho, sendo sua condição médica 

permanente caracterizando, assim, hipótese de concessão de 

aposentadoria por invalidez. Neste mesmo sentido já firmou a 

jurisprudência sobre da concessão da aposentadoria por invalidez quando 

pela análise do conjunto probatório se verifica a incapacidade permanente 

para o trabalho não sendo viável, inclusive, a readaptação, neste caso, já 

concedida em outras ocasiões pela parte reclamada sem êxito, senão 

vejamos: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua 

convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2. Considerando o 

conjunto probatório no sentido de que o autor está definitivamente 

incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas como 

pedreiro e ponderando, também, acerca de suas condições pessoais (o 

demandante conta 52 anos de idade, possui baixa escolaridade e 

qualificação profissional restrita), mostra-se inviável a sua reabilitação, 

sendo-lhe devido o benefício de aposentadoria por invalidez. 3. Tendo o 

conjunto probatório apontado a existência da incapacidade laboral desde a 

época do cancelamento administrativo, o benefício é devido desde então. 

( T R F 4 ,  A P E L A Ç Ã O / R E E X A M E  N E C E S S Á R I O  N º 

0001365-91.2015.404.9999/SC, Relator Juiz Federal Marcelo Malucelli) 

(g.s) Desta forma, tendo a parte autora comprovado a capacidade de 

segurada, o tempo de carência, bem como a impossibilidade de retorno ao 

trabalho ou reabilitação, outra alternativa não resta a não ser a concessão 

da aposentadoria por invalidez. Quanto ao termo inicial do benefício o STJ 

fixou na súmula 576 que quando não houver pedido administrativo o termo 

inicial será a da citação válida, senão vejamos: “Ausente requerimento 

administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria 

por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.” Desta 

forma, em que pese tenha a parte autora comprovado o requerimento de 

concessão de auxílio doença não comprovou o requerimento quanto à 

concessão de aposentadoria por invalidez, devendo desta forma o termo 

inicial ser a citação válida. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte 

autora para CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA E SUA CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ao que fixo o termo inicial do benefício 

a data da citação válida (Súmula 576/STJ), bem como extingo com 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95 e 27 da lei 12153/2009). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005909-78.2018.8.11.0006
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KARINE RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005909-78.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KARINE RIBEIRO COSTA 

REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por KARINE RIBEIRO COSTA em face de UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. Diz, em síntese, que era 

acadêmica do curso de computação no semestre 2018/01 e na data de 

29/04/2018 foi convidada pelo curso de Educação Física da instituição de 

ensino para participar de um torneio Universitário de Esportes em 

Cuiabá/MT, representando a faculdade na modalidade esportiva de futsal. 

Contudo, durante o jogo sofreu um acidente vindo a ter FRATURA 

MALEOLO LATERAL DIREITO e posteriormente tratada cirurgicamente com 

implantes ortopédicos no HOSPITAL SÃO BENEDITO em Cuiabá/MT, na 

data de 03/05/2018, e que durante o período os representantes da 

reclamada não prestaram nenhum auxilio, bem como em razão do lesão 

ficou sem trabalhar, pois, necessitava de repouso, teve despesas 

médicas e, ainda, teve que solicitar o trancamento do curso. A reclamada 

contesta alegando que prestou todos o auxílio à reclamada dando 

assistência material e acompanhamento durante todo o período não tendo 

que se falar em indenização por danos morais. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte reclamante trouxe aos autos 

comprovação de que participou dos jogos representando a reclamada, 

bem como sofreu o acidente sendo submetida à procedimento cirúrgico 

com a utilização de implante ortopédico, ou seja, restou demonstrado o 

nexo causal entre a conduta da reclamado (responsabilidade em relação 

ao aluno) com o acidente. Ademais, a parte reclamada não comprovou ter 

prestado assistência material à parte autora com compra de medicamentos 

ou custeio das demais despesas médicas para o tratamento, fato este 

agravador do dano. A redução da saúde e impossibilidade para o trabalho 

sem dúvidas encontram-se no rol das ofensas à dignidade da pessoa 

humana, ao que, dessa forma, vislumbro que a situação narrada força 

reconhecer que ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 
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a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, com caráter punitivo-pedagógico. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de a) CONDENAR a reclamada a pagar para à parte autora, a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com 

fulcro no art. 487, I do CPC . Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Glaucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004893-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA RIBEIRO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004893-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IZOLINA RIBEIRO PINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Ordinária 

de Cobrança de URV proposta por IZOLINA RIBEIRO PINTO em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que é servidora pública 

vinculada à Secretaria de Educação e que tem direito de incorporação do 

percentual de 11,98% aos proventos com as devidas correções legais, 

resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor 

(URV), fato ocorrido em 1994. A reclamada suscita prejudicial de mérito 

em razão da prescrição, visto que o Superior Tribunal de Justiça – STJ 

firmou entendimento no sentido de que, no caso de postulação de 

diferenças a título de URV, a reestruturação de carreira é o marco inicial 

para a contagem da prescrição de fundo de direito. Pois bem. Com efeito, 

o Colendo Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 

561.836-RN, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de 

que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o 

direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, 

“porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público”. Restou assentado pela corte superior, 

ainda, que a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o 

marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não 

recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, senão 

vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO 

MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO 

ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA 

INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD 

QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM 

CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER 

NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA 

RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À 

PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR 

SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE 

DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, 

Tribunal Pleno) Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o 

Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, 

reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da 

carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão. 

Nesse sentido: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. 

ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 

43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS 

APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da 

conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, 

DJe 02/08/2019) Esta E. Turma Recursal Única também editou a Súmula nº 

11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe: “O início 

do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF).” Diante destes fatos, verifico que nos autos que a 

parte autora é servidora pública vinculada à Secretaria de Educação que 

reestruturou a carreira dos seus servidores pela LC 50/98, publicada em 

01/10/1998, momento em que se iniciou o prazo prescricional. Assim, 

diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, 

reconheço a prescrição e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte 

autora, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001461-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

NEUSA FERNANDES DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001461-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEUSA FERNANDES DE 

SOUZA RODRIGUES, AMANDA DE SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: 

WILSON DA SILVA SOARES Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

NEUSA FERNANDES DE SOUZA E AMANDA DE SOUZA RODRIGUES em 

face de WILSON DA SILVA SOARES. Diz, em síntese, que no dia 23 de 

novembro de 2018 sofreu um acidente na Rua Paes Mesquita, cruzamento 

com a Rua dos Eucaliptos no bairro Massa Barro, quando estando em sua 

preferencial em baixa velocidade foi surpreendida pelo reclamado que 

conduzia uma motocicleta Honda tintan CO 150 causando o acidente. A 

parte requerida contestou alegando que a parte autora estava em alta 

velocidade, bem como a via não estava com sinalização sobre 

preferencial. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso verifico no boletim de ocorrência trazido pela parte autora que a 

guarnição da polícia se dirigiu até o local e constatou a ocorrência do 

acidente em que o reclamado não percebeu a sua via fazia cruzamento 

com a via em que vinha a parte autora e que esta seria preferencial. 

Ademais, restou evidenciado no boletim de ocorrência o fato de que o 

reclamante estava na via preferencial vindo o veículo da parte reclamada 

a invadir a via preferencial causando, assim, a colisão. E, ainda, em que 

pese a parte reclamada tenha informado que já estava realizando o 

cruzamento, não trouxe trovas aos autos e nem mesmo provas de que a 

via não estava sinalizada, o que poderia ser realizado por simples fotos do 

local do acidente. Sobre a responsabilidade do condutor que invade a via 

preferencial já se posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRIMEIRO APELO 

MANEJADO PELA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA (ART. 998 DO CPC) – POSSIBILIDADE – ART. 998 DO CPC – 

RECURSO PREJUDICADO – SEGUNDO APELO MANEJADO POR A.C.D. 

AMORIM TRANSPORTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

VÍCIO CITRA, EXTRA E ULTRA PETITA – REJEIÇÃO – DINÂMICA DO 

ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELA 

COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – 

JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA – SEQUELAS 

DEFINITIVAS EM MEMBROS INFERIORES – DANO MORAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL 

RAZOAVELMENTE FIXADA – 1º APELO NÃO CONHECIDO E 2º APELO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de 

desistência do recurso interposto, sem a necessidade de anuência do 

recorrido ou dos litisconsortes. Diante do pedido expresso de desistência 

formulado pela parte recorrente, julga-se prejudicado o recurso de 

apelação. Sendo a decisão proferida dentro dos limites reclamados pelos 

litigantes no pedido ou a causa de pedir, não há que se falar em vícios de 

sentença extra, ultra ou citra petita. Age com imprudência o condutor de 

veículo que, sem se atentar para as normas de trânsito (arts. 34 e 44 do 

CTB), invade a via preferencial de tráfego em desrespeito à faixa de 

retenção, acarretando o abalroamento de veículos e prejuízos à vítima. 

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, 

pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra 

a obrigação de indenizar. Restando demonstrada a redução da 

capacidade laborativa, a vítima tem direito à pensão mensal vitalícia no 

mesmo percentual em que teve sua capacidade laboral reduzida. Os 

danos morais foram comprovados pela prova documental e pericial, 

fazendo jus a vítima à pretendida indenização. A indenização por dano 

moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos 

os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios 

impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho 

dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da 

profissão. (TJ/MT, N.U 0006189-93.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 

(grifei). Desta forma, não restam dúvidas com relação aos fatos narrados 

no boletim de ocorrência e o nexo causal entre a conduta do requerido e 

os danos experimentados pela parte autora. A parte reclamante trouxe 

aos autos orçamento do veículo, perfazendo os valores de danos 

materiais o de R$ 1.513,16 (um mil quinhentos e treze reais e dezesseis 

centavos). Sendo assim a parte reclamada tem o dever de ressarcir o 

valor de R$ 1.513,16 (um mil quinhentos e treze reais e dezesseis 

centavos), em razões dos danos materiais experimentados pela parte 

reclamante. Na análise do quantum indenizatório, a título de dano moral, 

devem-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de 

tal modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da 

parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da 

medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. 

Para tanto, observam-se os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe artigo 487, inciso I, CPC/15 para o fim de: a) CONDENAR a 

reclamada ao ressarcimento do valor de R$ 1.513,16 (um mil quinhentos e 

treze reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos 

materiais, correção pelo INPC e juros de 1% a partir da data do acidente; 

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

ao reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004993-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NADIR MARIA REGINALDO 

SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por 

NADIR MARIA REGINALDO SILVA em face de SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTAL. Diz, em síntese, que é detentora da 

unidade consumidora matrícula 87459 e que todas as suas faturas estão 

quitadas, pagando a do mês 02/2019 no valor de R$29,05 (vinte e nove 

reais e cinco centavos) com vencimento em 06/02/2019, contudo, logo 

após o pagamento foi surpreendida com o corte de fornecimento do 

serviço e o aviso de corte deixado pela reclamada era pra outra pessoa, 

ou seja, realizaram o corte de fornecimento de forma errônea, motivo pelo 

qual requer indenização por danos morais. A reclamada contesta 

alegando a parte autora não comunicou a reclamada do ocorrido, somente 

tomando conhecimento após a propositura da ação. A liminar foi deferida. 

Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Incontroversa a suspensão no fornecimento de água na data informada na 

inicial. Em que pese os argumentos tecidos pela ré em sua defesa o fato é 

que restou demonstrado nos autos que o aviso de corte era para unidade 

consumidora diversa da parte autora, ao que o corte de fornecimento se 

mostrou indevido. Diante disso, não conseguiu a parte reclamada 

contrapor os documentos apresentados pela parte reclamante e 

consequentemente demonstrar a inadimplência que fundamentou a 

suspensão do serviço, portanto, não se desincumbiu da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Nesse 

contexto, tendo havido o corte e não tendo sido provada pela ré a 

inadimplência do autor ou mesmo a veracidade do ato motivador, a 

justificar a supressão do serviço essencial, os danos morais são claros, 

porquanto ilícita a conduta da requerida, sendo notório o prejuízo 

suportado pelo autor. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. Já no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência 

de débitos e determinar o restabelecimento do fornecimento de água na 

residência da parte autora, cuja matrícula é n. 8745-9, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de multa que fixo em R$200,00 (duzentos 

reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENO a 

reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 292, §3º e 487, I, ambos do CPC/2015. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002900-74.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ARIANE DA SILVA MUNIZ 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por ARIANE DA SILVA MUNIZ em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN-MT. Diz, em síntese, que no dia 29 de julho de 1991, adquiriu da 

pessoa de Pedro Henry Neto o veículo motocicleta 

1705-CALOI/MOBYLETTE XR 50, cor azul, placa DM 038, renavam 

00125313993, ano fabricação/modelo 1987/1987, e que na década de 90 

vendeu o veículo, sendo que o mesmo nem existe mais, contudo, 

descobriu que existe débitos de licenciamento e Seguro DPVAT 

(referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019), atualmente no valor de 

R$ 959,82 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois 

centavos). Pois bem. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Em atenta análise das provas dos 

autos verifico pela nota fiscal do veículo e pelo extrato do DETRAN de que 

o veículo é datado de 1987, ou seja, vai completar trinta e três, tendo 

poucas probabilidades de ainda estar circulando. Diante destes fatos a 

cobrança de débitos de seguro e licenciamento dos anos de 2016, 2017, 

2018 e 2019 são indevidas, devendo o veículo ser baixado do sistema da 

reclamada. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, RATIFICO a liminar deferida e julgo PROCEDENTE o pedido para: a) 

DETERMINAR que a reclamada proceda com a atualização do registro do 

veículo - motocicleta 1705-CALOI/MOBYLETTE XR 50, cor azul, placa DM 

038, renavam 00125313993, ano fabricação/modelo 1987/1987 -, devendo 

constar como “frota desativada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 

diária cominatória no valor de R$100,00(cem reais), até o limite de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); b) DECLARAR a inexistência dos débitos de 

seguro e IPVA dos anos de 2016,2017,2018 e 2019. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001323-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 127 de 925



Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001323-95.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: FLAVIO SANDRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos etc. O Devedor apresentou 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso na 

execução. Ocorre que o cálculo apresentado pelo Impugnante não 

obedeceu aos critérios elencados na sentença proferida, uma vez que 

considerou a data inicial tanto para juros quanto para correção monetária. 

Portanto, não há que se falar em excesso, pois, o Impugnado trouxe aos 

autos cálculo nos termos da sentença. Diante exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do Devedor, deduzida em sede de 

impugnação à execução. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259598 Nr: 493-78.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL AVELINO DOS SANTOS, DANIELA 

STEFANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395/B

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260124 Nr: 822-90.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18.566, THIAGO REGIS DOS SANTOS - OAB:MT 22751

 Vistos etc,

Considerando que as testemunhas, Policiais Federais, malgrado 

requisitados não compareceram, redesigno a audiência para o dia ¬¬04 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 13H15MIN.

Saem as partes intimadas.

REQUISITEM-SE AS TESTEMUNHAS.

Comunique-se o juízo deprecante acerca da presente decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 199655 Nr: 3231-78.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS, 

ISAIAS GUIMARAES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ação Penal – Cód. 199655

Vistos, etc.

Diante da cota ministerial retro, determino a intimação via editalícia dos 

sentenciados ANTÔNIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS e ISAIAS 

GUIMARÃES EVANGELISTA nos moldes do artigo 361 do Código de 

Processo Penal, para que ambos tomem ciência da sentença prolatada às 

fls. 188/192.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 249210 Nr: 3534-87.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Ação Penal – Cód. 249210

Vistos, etc.

Carreando detidamente os autos, verifica-se que o réu foi devidamente 

citado do inteiro teor da denúncia, conforme certidão de fl. 66.

Dessa forma, intime-se o advogado Everaldo Batista Filgueira Junior via 

DJE, para que apresente a resposta à acusação no prazo de 10 (dez) 

dias.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 253052 Nr: 6225-74.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVERSON DOUGLAS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que o Advogado Alessandro Francisco 

Leite deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal (fl. 43), hei 

por bem determinar a intimação do réu para constituir novo advogado ou 

informar sua hipossuficiência financeira, devendo o Sr. Meirinho certificar 

a resposta.

Em tempo, caso o acusado informe que não possui condições financeiras 

de constituir novo advogado, desde já nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa e apresentar resposta à acusação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 259728 Nr: 591-63.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 Por todo o exposto, com supedâneo no art. 316 do Estatuto Adjetivo 
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Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ROSENILDO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO, nascido aos 05/08/1989, RG n. 19351810 SSP/MT, filho de 

Manoel Oltilio do Nascimento e Sebastiana Oliveira do Nascimento, impondo 

as medidas cautelares que constam no art. 319 do Código de Processo 

Penal, a saber:a) Comparecimento a todos os atos a que for intimado;b) 

Não se ausentar do Estado de Mato Grosso sem comunicar ao Juízo;c) 

proibição de manter contato com a vítima;d) determino a colocação de 

tornozeleira eletrônica no acusado;Oficie-se ao Diretor da Unidade 

Prisional, para ciência e cumprimento do item ‘d’.Antes da soltura, a vítima 

deverá ser intimada da presente decisão, conforme determina o art. 21 da 

Lei n. 11.340/06.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade o 

acusado, se por outro motivo não deva permanecer preso.Consigno que a 

não localização da vítima, não obsta o cumprimento do alvará de 

soltura.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato do cumprimento desta 

decisão, cientificar o autuado de que, caso descumpra quaisquer das 

medidas cautelares impostas, poderá ensejar na decretação da prisão 

preventiva (art. 312, § 1º do CPP).Após, voltem-me os autos conclusos 

para ulterior deliberação acerca da resposta à acusação do réu encartada 

à fl. 47.Ciência ao Ministério Público, Defesa, Réu e Vítima.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236624 Nr: 5654-40.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTOMAR ROCHA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690/O, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Acolho a justificativa do réu, devendo o mesmo continuar efetuando o 

pagamento da prestação pecuniária referente ao Sursis processual, a 

qual resta o importe de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais), 

parcelado em 03 (três) vezes, devendo efetuar o pagamento do residual, 

em favor do em favor do Conselho de Segurança Pública de Cáceres está 

inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

33.738.743/0001-12, com vencimento da primeira parcela para o dia 15 de 

abril de 2020 e as demais parcelas no mesmo dia dos meses 

subsequentes, junto a conta corrente ao Banco SICRED, Agência 0804, 

Conta Corrente n. 005076-5, os quais deverão ser efetuados na boca do 

caixa, e trazidos os respectivos comprovantes a este Juízo junto à 

Secretaria da 3ª Vara Criminal, para juntada aos autos. Mantenha-se o 

cumprimento das demais condições anteriormente fixadas e homologadas. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 245739 Nr: 942-70.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO SPINOZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Homologo a proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo 

acusado, ressalvando a este que a suspensão será revogada, se no 

curso do prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou ainda 

descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 416-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleusa de Oliveira, Gustavo Oliveira Borges, 

Guilherme Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marineusa de Oliveira - 

OAB:23.952, Vinicius Nardini - OAB:8686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, de acordo com as provas carreadas aos autos e em 

conformidade com a manifestação ministerial contida às fls. 69/70, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Proceda-se com a expedição do competente mandado de 

retificação de registro de nascimento da Sra. Maria Cleusa de Oliveira ao 

Cartório de Registro Civil de Campo Mourão-PR, para que seja retificado o 

nome da genitora, devendo constar MARIA JUDITH ANJOLIN OLIVEIRA, 

bem como, a expedição de competente mandado de retificação de registro 

de nascimento e de casamento, ao Cartório Registro Civil 2º Oficio de 

Diamantino-MT, devendo constar no Registro Civil de Nascimento dos 

requerentes Guilherme e Gustavo, o nome da avó materna MARIA JUDITH 

ANJOLIN OLIVEIRA, e na certidão de casamento da requerente Maria 

Cleusa de Oliveira o nome da mãe de forma correta.Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.Cumpra-se.Às providências.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000405-60.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI EXECUTADO: 

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial ajuizada por SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI 

PARISENTI em face de SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 20440999, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 21327872 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 22182835 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001085-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDI MESSIAS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para qurendo manifestar nos autos acerca da 

busca infrutífera pelo Sistema Bacenjud

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002368-06.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELANGELO MARQUES BALIELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGO SAVIO MANFRIN CORBARI (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão Negativa juntada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001583-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001583-78.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: EVEREST 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 22821416, a parte autora 

informa que a parte requerida já efetuou o pagamento do débito 

executado, pugnando pelo levantamento dos valores e extinção do feito. É 

o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte 

exequente informa que o executado efetuou o pagamento do débito (id. 

22821416), via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. 

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados nas contas bancárias indicadas no id. 

22821416. Sem custas em face a gratuidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Diamantino, 05 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001198-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001198-33.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ANDRE LUIZ 

ARIAS Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001560-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL ZAGONEL DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001560-98.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: MARCEL 

ZAGONEL DE LIMA Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo 

o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000082-21.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para informar neste Juízo o endereço correto 

das Testemunhas, face os endereços informados são da cidade de 

Cuiabá

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do patrono da parte 

autora, para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da Certidão 

Negativa (ID 9589753). Processo: 1000649-57.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 29.232,53; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

Parte Ré: EXECUTADO: RUBLEIS SILVA FELIX OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BR1 SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000283-81.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BR1 SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto por BR1 SERVIÇOS E ALUGUEIS DE 

MÁQUINAS LTDA (id.22087405) em face da sentença de id. 21860105. A 

embargante alega que houve contradição na decisão proferida. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21860105 é clara ao extinguir o processo. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração de id. 22087405 e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000689-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Euclides Eurico das Neves (REU)

Carlos Eduardo de Campos Borges (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO(A))

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000689-39.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

EUCLIDES EURICO DAS NEVES, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES 

Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000180-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENO SONEGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000180-74.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

BENO SONEGO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

interposto pelo INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(id.21102101) em face da decisão de id. 20618004. A embargante alega 

que houve omissão na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

20618004 é clara ao nomear perito, tendo em vista ser de extrema 

necessidade a realização da mesma. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração de id. 21102101 e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Cumpra-se integralmente o despacho de id. 20618004. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000180-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENO SONEGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO 

PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000180-74.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

BENO SONEGO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

interposto pelo INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(id.21102101) em face da decisão de id. 20618004. A embargante alega 

que houve omissão na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

20618004 é clara ao nomear perito, tendo em vista ser de extrema 

necessidade a realização da mesma. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração de id. 21102101 e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Cumpra-se integralmente o despacho de id. 20618004. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000196-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000196-62.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de id. 

24652813. Às providências. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CASTRO DE LARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000197-47.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JEAN CASTRO DE 

LARA Vistos etc. Indefiro o pedido de id.23477357, uma vez que cabe a 

parte exequente diligenciar a procura de bens em nome da parte 

executada. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOVAN SANTIAGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000140-29.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JOVAN SANTIAGO 

Vistos etc. Em petitório de id. 23450101 a parte autora requer seja 

quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização 

de bens para garantir a execução. Ora, somente em hipóteses extremas 

está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações 

de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a 

execução. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização 

do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não 

restou demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 

novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de id. 23450101. Desentranhem-se as 

petições de ids.1124430, 11244225, 11244093 e 1124405. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 03 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001794-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDO CHASSOT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001794-17.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: BENILDO CHASSOT Vistos etc. 

Em petitório de id. 26007127 a parte autora requer seja quebrado o sigilo 

fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens para 

garantir a execução. Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz 

autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, 

junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução. Neste 

sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD 

deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não restou 

demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 

novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de id.26007127. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 04 de fevereiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001660-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001660-87.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO DACIO DO NASCIMENTO 

Vistos etc. Em petitório de id. 25669523 a parte autora requer seja 

quebrado o sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização 

de bens para garantir a execução. Ora, somente em hipóteses extremas 

está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações 

de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a 

execução. Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização 

do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não 

restou demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 

novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de id.25669523. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 04 de fevereiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000882-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000882-54.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA EXECUTADO: 

FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu o pedido de infojud. DECIDO. Inicialmente, importa salientar que na 

legislação pátria inexiste pedido de reconsideração, notadamente quando 

não há previsão legal, sendo tal instituído utilizado como forma de rever 

decisão que já fora matéria julgada. Destarte, o NCPC não relaciona 

questões que sejam cabíveis para reanálise de matéria preclusa, sendo 

que o artigo 505, do mesmo diploma legal, ressalva que nenhum juiz 

decidirá novamente questões já decididas. Ora, pedir ao magistrado para 

rever aquilo que já fora decidido, não demonstrada presunção de análise 

profunda dos autos, notadamente quando as decisões em casos como 

este são emanadas de forma detalhada. Pois bem, nesse seguimento 

existe o instituto da preclusão pro judicato podendo ser compreendida 

como preclusão para o juiz, ou seja, matérias preclusas a qual é incabível 

novo reexame. A doutrina leciona bem a respeito de tema, vejamos: 

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de 

preclusão pro judicato (Nery, Recursos, 66)”. Por sua vez, a 

jurisprudência tem decidido da seguinte maneira: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - 

PRECLUSÃO PRO JUDICATO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO DESPROVIDO. Inequívoca a preclusão pro judicato quando a 

matéria na qual se baseia o agravante já foi objeto de julgamento e 

afastada em recursos anteriores”. (TJ/MT - AI, 50467/2011, Des. João 

Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J: 25/01/2012, P: 13/02/2012). 

Ademais, no Código de Processo Civil existem recursos cabíveis em 

decisões interlocutórias, caso a parte inconformada, esta poderá interpor 

o recurso adequado visando reformar a decisão que não é passível de 

reanálise. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) pedido de reconsideração, o que não suspende 

qualquer prazo para recorrer, pelo que o direito ao recurso foi atingido 

pela preclusão. 3. Recurso desprovido”. (TRF-3 - AI: 26359 SP 
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0026359-79.2011.4.03.0000, Décima Turma, Relator: Desembargador 

Federal Baptista Pereira, J: 23/04/2013). Dessa forma, ante a inexistência 

de previsão legal na legislação vigente para reconsideração, INDEFIRO o 

pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 04 de 

fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001181-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERENTE)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERENTE)

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001181-31.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING 

DE SOUZA, TRANSPORTADORA KS LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por 

Alexsandro Giovani De Souza, Fabiana Krohling De Souza E 

Transportadora Ks Ltda – Me em face do Banco Do Brasil S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Relata a parte embargante que é 

executada pela cédula de crédito bancário n° 078.705.402, no valor 

nominal de R$210.810,10, confeccionada em 18/11/2014 e parcelado em 

36 parcelas de R$9.467,16. Informa a aplicação de 2,65% ao mês ate o 

vencimento da divida e após o inadimplemento, comissão de permanência 

com base na variação do FACP. Destaca que foi ofertado em garantia o 

imóvel rural matriculado sob o n° 37.454 do CRI da Comarca de Diamantino 

em hipoteca de 1° grau. Requer a procedência dos embargos, sendo 

acolhido os pedidos de revisão da cédula e dos cálculos da dívida, 

declarando o excesso de execução. Protesta pela inversão do ônus da 

prova. Instruiu a inicial com documentos. Em decisão de id. 100855991, os 

embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, bem como deferiu o 

pedido de justiça gratuita aos embargantes. A parte embargada 

apresentou impugnação aos embargos (id. 10408398), onde arguiu a 

revogação da justiça gratuita, a intempestividade dos embargos, bem 

como a inaplicabilidade do CDC, no mérito, rechaçou os argumentos 

despendidos na inicial. Instados a especificarem provas que pretendem 

produzir (id. 15554532), a parte embargada requereu o julgamento 

antecipado da lide, id. 15644285. Os autos vieram-me conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Julgo antecipada a lide, uma vez 

que a questão de mérito é unicamente de direito. Analisando os autos, 

tenho que o pedido autoral procede parcialmente. Impugnação À 

Gratuidade Da Justiça Alega a requerida que a requerente não 

demonstrou de forma clara e inequívoca a carência de recursos para 

custear as despesas processuais. Pois bem, inicialmente, insta salientar 

que o pedido de gratuidade da justiça pode ser requerido na inicial, 

contestação, em petição para ingresso de terceiro e recurso. Vejamos o 

que dispõe o art. 99, do NCPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Ademais, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela própria pessoa 

natural. Vejamos: “Art. 99. (...). (...) § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 

No caso em comento, a parte impugnada juntou requerimento de 

gratuidade de justiça, informando a sua insuficiência (ids. 9961756 e 

9961767), sendo recebida a inicial em id. 10085991. Sustenta a requerida 

que a requerente não comprovou nos autos a impossibilidade de arcar 

com as despesas processuais, sendo que a simples declaração ou 

requerimento, não é prova hábil a demonstrar a impossibilidade de os 

embargantes arcarem com o pagamento das custas processuais. Todavia, 

sequer juntou documentos que comprovassem que a mesma possui 

condições de arcar com as referidas custas, destacando-se que 

constituir advogado particular não é impedimento para concessão do 

benefício de justiça gratuita. Registre-se que os embargantes acostaram 

aos autos extrato de processos em que figuram no polo passivo (id. 

9961785). Dessa forma, não restou comprovado nos autos, fatos a 

demonstrar condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais iniciais, bem como a afastar a presunção de incapacidade 

econômica para suportar o pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios, não havendo, assim, motivos para ser revogado 

o benefício outrora concedido. Nessa senda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO- DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA 

IMPUGNADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - ADVOGADO 

PARTICULAR - NÃO IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

Existindo indícios de que a atual situação econômico-financeira da 

Agravante não lhe permite pagar as custas do processo sem prejuízo de 

seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício. 

Recurso conhecido e provido.” (TJ-PI - AI: 00100891720178180000 PI, 1ª 

Câmara Especializada Cível, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de 

Julgamento: 21/08/2018). Assim, diante dos fatos e fundamentos acima 

expostos, indefiro o pedido formulado em relação a impugnação à justiça 

gratuita. Da Intempestividade Dos Embargos A parte embargada alega que 

os embargos a execução foram opostos intempestivamente, alegando que 

a apresentação dos embargos deveria ter ocorrido até a data de 

04/07/2017, e somente foi distribuída em 20/09/2017, requerendo o 

acatamento da preliminar de intempestividade dos embargos. Da análise 

dos autos, verifico que determinada à gestora que certificasse a 

tempestividade (id. 20196071), foi certificado acerca da tempestividade, 

consoante certidão de id. 20205726. Desta forma, deixo de acolher a 

preliminar de intempestividade dos embargos. Da Aplicação Do Código De 

Defesa Do Consumidor De início, ressalto meu entendimento de que, em 

face da regra disposta no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, às atividades bancárias, em que existam relações entre as 

instituições financeiras e os usuários de seus serviços, aplica-se a 

legislação protetiva consumerista, posicionamento este, adotado pela 

maioria dos Tribunais do país, concretizado, recentemente, pelo STJ 

através da Súmula 297, ‘verbis’: "Súmula 297: O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras." A jurisprudência e a 

doutrina, com base nas novas conquistas sociais, passaram a admitir a 

figura do "contratante fraco", ou seja, o que está mais vulnerável, por 

afigurar-se o mais fraco, o que é preciso proteger. Surgiram, pois, as 

teorias do abuso do direito e da imprevisão e está a se elaborar, no 

momento, um sistema de proteção ao que hoje se convencionou chamar 

de hipossuficiente, econômica ou tecnicamente. Surgem como exemplo 

máximo dessa fase, no mundo inteiro, os modernos Códigos de Defesa do 

Consumidor que determinam ao juiz rever instrumentos, eliminar cláusulas 

atentatórias ao equilíbrio contratual e declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. 

V, do CDC). Desta forma, se antes o contrato possuía intocável força 

obrigatória, fundada na vontade das partes, que estabelecia vínculo 

praticamente indelével, hoje, contrariamente, o arbítrio e a autonomia 

dessa mesma vontade estão limitados e condicionados à lei. A lei sanciona 

o resultado e torna cogente a obrigatoriedade do equilíbrio, confira-se, o 

art. 51, IV, XV, § 1º, III e § 2º do CDC, moderno instrumento a disciplinar as 

relações contratuais, de inteira aplicação no caso sub judice. Inexistem 

dúvidas de que as partes entabularam relação contratual e a elas ficam 

vinculadas, bem como de que devem resguardar o princípio da boa-fé 

objetiva. Observo ainda que, o princípio contratual da soberania dos 

pactos (pacta sunt servanda), apesar de mitigado pelo Código de Defesa 

do Consumidor, não foi de todo derrogado, a contrario sensu, o CDC vem 

para garantir a aplicação de referido princípio, ou seja, é garantida a 

obrigatoriedade contratual, salvo se restar comprovado o locupletamento 

do fornecedor, ante a hipossuficiência do consumidor. De sorte que, nas 

relações de consumo, o contrato faz lei entre as partes, desde que exista 

o equilíbrio entre as mesmas. No entanto, na maioria das vezes, 

especialmente em se tratando de contrato de adesão, o desequilíbrio entre 

os contratantes é fato costumeiro e, levando em consideração a nova 

realidade dos tempos modernos, em que nossos tribunais têm decidido 

reiteradamente que o princípio do ‘pacta sunt servanda’ não se constitui 

em óbice para que se reconheça a revisão e consequente nulidade de 

cláusula potestativa, pois não é justo que se convalide o que é abusivo e 

nulo, não afrontando tal decisão o princípio da isonomia, com o 

reconhecimento da existência do arbítrio, que consagra a prevalência da 

vontade unilateral, inadmissível nos contratos comutativos. Neste 

contexto, torna-se inviável a utilização incondicional do paradigma 

contratual clássico, que se baseava na aceitação unânime e absoluta dos 

princípios da autonomia da vontade, do ‘pacta sunt servanda’ e da 

liberdade contratual, para solucionar os problemas contratuais modernos, 

pois, sabe-se que, via de regra, a aplicação daquele paradigma implica 

decisões judiciais injustas para com os consumidores. Assim, 
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demonstrada está a possibilidade da declaração de revisão das cláusulas 

abusivas pactuadas, muito embora a vigência do princípio do pacta sunt 

servanda. Convém, entretanto, esclarecer que as cláusulas contratuais 

livremente celebradas pelas partes contratantes devem ser fielmente 

observadas, sendo descabida sua revisão na ausência de irregularidade 

ou abusividade. Dessa forma, considerando que o artigo 6.º, inciso V, do 

Código de Defesa do Consumidor permite a revisão e modificação das 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais entre 

as partes, relativiza-se, pois, o princípio da pacta sunt servanda a fim de 

assegurar a real concretização dos conceitos norteadores do equilíbrio da 

relação contratual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE 

PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INDICÊNCIA DO CDC. 

I. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, no qual insculpido o 

conceito de consumidor, não faz distinção entre pessoa física ou jurídica, 

limitando-se a descrevê-lo como o destinatário final do produto ou serviço. 

Segundo a Teoria finalista, destinatário final é aquele que, mediante 

consumo próprio, retira o bem ou o serviço de circulação, não o 

reutilizando em seu processo produtivo. II. Tal teoria, entretanto, é adotada 

pelo STJ de forma mitigada, de modo que, no caso concreto, em que pese 

a autora não se trate da consumidora final, mostra-se flagrante sua 

hipossuficiência perante o réu, que se trata da maior instituição financeira 

do país. III. Reforma da decisão hostilizada, para que, com fulcro no CDC, o 

ônus da prova seja invertido. Não obstante, por força do art. 373, I, do 

NCPC, caberá à autora realizar prova mínima do direito alegado na 

exordial. Deram provimento agravo de instrumento. Unânime. (Agravo de 

Instrumento Nº 70078891512, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 17/10/2018).” (TJ-RS - 

AI: 70078891512 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 

17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 23/10/2018). Portanto, acolho a pretensão dos autores de aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo 

estabelecida entre as partes. Dos Juros Remuneratórios Alegam os 

Requerentes a vedação de estipulação de juros, uma vez que estão acima 

do patamar estipulado em lei, com a existência de cláusulas abusivas e 

excessivamente onerosas ao consumidor. Destarte, os juros 

remuneratórios, também chamados compensatórios, têm por fim remunerar 

o mutuante pelo uso do capital emprestado. Sua natureza é distinta dos 

juros moratórios, estes devidos em caso de inadimplência, com o objetivo 

de ressarcir o mutuante pela mora no cumprimento da obrigação. Inúmeras 

ações judiciais são distribuídas, diariamente, com o objetivo de rever os 

encargos incidentes sobre débitos contratuais, sob o argumento de que a 

atual prática dos juros representa uma distorção econômica que merece 

correção jurídica. Apesar de entendimentos contrários, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça é uníssono em admitir a aplicação de juros em taxas 

superiores a 12% ao ano. A limitação dos juros, no patamar constitucional, 

só seria aplicável nos contratos com legislação específica, tais como 

mútuo rural. A jurisprudência vem se consolidando na afirmativa de que as 

taxas de juros são livremente pactuáveis, conforme Resolução 1064/85 do 

Conselho Monetário Nacional, devendo ser revistas, em havendo 

demonstração da abusividade. No caso em tela, restou demonstrado que a 

Cédula de Crédito Bancário n° 078.705.402 os juros remuneratórios 

aplicados mensalmente foram de 2,65% e anuais de 36,87%. Ressalta-se 

que foi demonstrada abusividade em parte dos contratos pactuados, 

notadamente quando observamos que não estão dentro do limite de 

mercado para operações de igual natureza, conforme estabelecido pelo 

Banco Central do Brasil, tendo em vista, que quando da pactuação da 

cédula de crédito bancário n° 078705402 a taxa de juros fornecida pelo 

Bacen era de 2,05% mensal e 27,64% anual. Assim, observa-se 

claramente que a taxa média de juros cobrada nos referidos contratos, 

está acima do patamar médio do mercado, havendo que se falar em 

abusividade. No mesmo sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS FIXADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DEMERCADO 

VIGENTE À ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO - TARIFAS DE 

EMISSÃO DE BOLETO E ABERTURA DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - INADMISSÍVEIS - APELAÇÃO NÃO-PROVIDA. Se os juros 

remuneratórios contratados excedem a taxa média de mercado geral, 

fixada pelo Banco Central do Brasil, fica autorizada a revisão contratual, 

para reduzi-los ao patamar legal, conforme tabela do Bacen. Somente se 

admite a incidência da Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC) e Tarifa de 

Emissão de Carnê (TEC), ou outras denominações para o mesmo fato 

gerador, quando baseadas em contratos celebrados até 30 de abril de 

2008 (data em que entrou em vigência a Resolução CMN 3.518/207), que 

contenham cláusula prevendo sua cobrança expressamente. Deve ser 

declarada nula a cláusula que estabelece a cobrança de taxas e tarifas 

administrativas como "Serviços de Terceiros", por impor condição iníqua 

para com o consumidor, em evidente desvantagem e transferindo a ele, 

parte hipossuficiente na relação contratual, despesas administrativas que, 

na verdade, são inerentes à própria atividade da instituição financeira.” 
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0800508-61.2014.8.12.0017 (TJ-MS)). Desta forma, ante a ilegalidade dos 

juros pactuados em parte dos contratos, uma vez que não seguem a 

média de mercado para o período, determino a revisão. Da Capitalização 

dos Juros Capitalização dos juros significa juros compostos, em oposição 

aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao 

final de cada período de contagem, nestes tal não ocorre. No caso de se 

incorporar, a taxa de juro do novo período incidirá sobre o quantum de 

juros do período anterior, porque incide sobre o capital total (capital inicial 

mais o juro que a ele se "incorporou"). É chamada "capitalização" de juros 

porque é a "ação" de tornar os juros em "capital". O eminente Bruno 

Mattos e Silva explana a questão de modo singelo: “O que são juros 

simples? Juros simples são aqueles que incidem apenas sobre o principal 

corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se 

acrescente ao saldo devedor. Vale dizer, assim, que os juros não pagos 

não constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos 

juros simples. E o que são juros compostos? Juros compostos são 

aqueles que incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas também 

sobre os juros que já incidiram sobre o débito. Como se pode perceber, 

capitalização dos juros pode, matematicamente, ocorrer mês a mês, 

semestralmente, ano a ano, etc.”. Nossa jurisprudência já firmou 

entendimento da possibilidade da capitalização dos juros, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE. - A capitalização de 

juros em cédula de crédito bancário consiste em medida lícita, com 

expressa previsão legal.” (TJ-MG - AC: 10672110240617001 MG, Relator: 

Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 

10/05/2019). Analisando detidamente o contrato colacionado, consta 

expressamente a previsão quanto à cobrança do referido encargo. Deste 

modo, considerando que os juros capitalizados estão pactuados no 

contrato, devidamente possível a sua cobrança. Da Comissão de 

Permanência e Impossibilidade de Cumulação Ressalta-se que a nossa 

jurisprudência é pacífica em não admitir a cumulação de comissão de 

permanência, juros e multa contratual, conforme reiterado entendimento 

jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. (...) - É admitida a incidência da comissão 

de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros 

remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa 

contratual. - Agravo regimental conhecido e parcialmente provido.” (STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 50999, 

3ª Turma, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/04/2012). "I - Nos 

contratos celebrados por instituições financeiras, é vedada a cobrança de 

comissão de permanência, cumulativamente com a multa contratual e com 

os juros de mora". (STJ; AGA 357585/SP, Agravo Regimental no Agravo 

de Instrumento 2000/0144607-0, Min. Castro Filho). No caso em concreto, 

verifica-se a existência de comissão de permanência, a qual deve ser 

excluída, tendo em vista sua ilegalidade. Excesso De Execução Passo a 

análise o excesso de execução com base, em tese, na aplicação do 

anatocismo, correção monetária e juros ilegais sobre cálculo da dívida, 

declarando que o valor correto do débito é de R$322.168,65 e não de 

R$339.091,84, conforme apresentado pelo exequente, ora embargado. 

Acostou aos autos a memória dos cálculos (id. 9961723), infere-se que a 

monta de R$322.168,65 encontra-se equivocada, uma vez que os juros 

mensais aplicados foram de 1,73% ao mês, tampouco houve a incidência 

de juros moratórios, multa, capitalização dos juros e a atualização pelo 

indexador. Cumpre mencionar que os juros mensais para a época, 

consoante taxa de juros estipulada pelo Banco Central, era de 2,05% ao 

mês, bem como que a multa, os juros moratórios e a capitalização dos 

juros pactuados na cédula, encontram-se em conformidade com a 

legislação vigente, o que não justifica a ausência de aplicação na memória 

dos cálculos apresentados. Nessa senda: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTES – INSTRUMENTO DE 
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CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS 

ABUSIVOS E ILEGAIS – INOCORRÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – 

NÃO PACTUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não pactuada a 

comissão de permanência e a capitalização dos juros, e demonstrado que 

os juros moratórios, na taxa de 1% ao mês, estão em conformidade com a 

taxa média cobrada pelo mercado financeiro, não há falar em abusividade 

da cobrança, a ensejar a declaração de nulidade da cláusula contratual.” 

(N.U 1000046-81.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LAUDO CONTÁBIL 

APRESENTADO PELOS DEVEDORES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO 

CREDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA – NULIDADE DO 

TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

MEDIANTE O DECOTE DO VALOR INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nos termos do que 

estabelece o artigo 917, § 2º, inc. I, do CPC, há excesso de execução 

quando o exequente pleiteia quantia superior à do título. Assim, havendo a 

demonstração de sua ocorrência, impõe-se declaração de excesso na 

execução, devendo o feito executivo prosseguir mediante o decote do 

valor indevido.” (N.U 1036908-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira 

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

19/12/2019). Desta feita, tem-se que os cálculos apresentados pelos 

embargantes carecem aplicação de juros moratórios, multa, capitalização 

dos juros e a atualização pelo indexador. Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da requerente, e, de 

consequência, determino: a) DETERMINO que os juros remuneratórios da 

Cédula de Crédito Bancário n° 078.705.402 não ultrapasse o percentual de 

2,05% mensais e 27,64% anuais; g) Por fim, DETERMINO a exclusão da 

comissão de permanência; CONDENO o requerido ao pagamento das 

despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o 

valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § único, do art. 

86 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C. Às Providências. Diamantino/MT, 

04 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001212-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CASETTA FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001212-17.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): PAULO HENRIQUE BURIN REU: JOAQUIM CASETTA FERREIRA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco na 

decisão retro, uma vez que foi determinada a intimação da parte requerida 

para se manifestar acerca do pedido de prova emprestada. Todavia, quem 

deveria ser intimada é a parte autora. Portanto retifique o despacho retro, 

e onde se lê: Ante o exposto, intime-se a parte requerida para se 

manifestar acerca do pedido, deve ser lido “Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para se manifestar acerca do pedido”. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 07 de fevereiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001479-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001479-86.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LILLIAN PATRINI FERREIRA DA SILVA REU: WELLITON DOS 

ANJOS SOARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos C/C Guarda 

ajuizada por ENZO GABRIEL FERREIRA DOS ANJOS representado por sua 

genitora LILLIAN PATRINI FERREIRA DA SILVA em desfavor de WELLITON 

DOS ANJOS SOARES Em id. 26375669, a parte autora noticia o 

falecimento da parte demandada. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Com efeito, o caráter 

personalíssimo do direito discutido em juízo e o falecimento do requerido 

impõem a extinção anômala da demanda. Ante o exposto, sem maiores 

delongas, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

consoante inteligência do artigo 485, inciso IX, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Às Providências. Diamantino, 11 de fevereiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001302-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - MT2772-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001302-25.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI REQUERIDO: CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Alvará 

de Autorização ajuizada por MARINÊS CHRISTOFOLLI PARISENTI, 

AMARILDO CHRISTOFOLLI e MARISTELA CHRISTOFOLLI BRANDÃO, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 20266922, 

as partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 21233867 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 21605358 a parte requerida informa o cumprimento 

do acordo, e em id. 21770753 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001086-30.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

ALEXANDI MESSIAS DA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

busca infrutífera pelo Sistema Bacenjud

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-83.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JALIRA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

NOE DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)
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DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000149-83.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. REQUERIDO: NOE DE OLIVEIRA 

COSTA, JALIRA DE OLIVEIRA COSTA Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 07 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (EXECUTADO)

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000147-16.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ALEXANDER INGMAR 

ENDLICH, SUZANA FRANCISCATO ENDLICH Vistos etc. Faculto à parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 07 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000143-76.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (REQUERIDO)

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002202-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA (REU)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000563-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000563-52.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSEFA RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos etc. Defiro o pedido de id. 26060117. Intime-se a parte 

requerida para apresentação de contrato original, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 28 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo manifestar nos autos acerca do 

teor da Certidão Negativa de cumprimento da decisão

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001113-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CAPISTRANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001113-13.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: JOSE ALVES CAPISTRANO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id.23891216) demonstra que a parte autora 

não possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante dos documentos firmados pela parte autora, não 

havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela 

pode arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, 
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sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o 

pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e 

revogação, caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, 

consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a 

justiça gratuita a parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo 

o pedido de cumprimento de sentença. Com efeito, o artigo 509, do NCPC, 

assim dispõe: “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia 

ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do 

devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação; (...).” Ante o exposto, intimem-se as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 510, do NCPC). A seguir, intime-se a parte demandada, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 511, do NCPC). Aportando a resposta, à 

impugnação em 15 (quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, 

certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 20 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002044-16.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALCIDES TROMBINI (REQUERIDO)

PAPPELONIA ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para manifestar nos autos acerca da Certidão 

do Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000309-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DAS MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DA GLEBA 

CAETE (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA (AUTOR(A))

WALSON FERNANDES AVALA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

LIBERT SEGUROS (REU)

GONCALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

KARINE ALBERTI MALTEMPI OAB - PR62829 (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO GOMES OAB - SP308550 (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA (AUTOR(A))

WALSON FERNANDES AVALA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

LIBERT SEGUROS (REU)

GONCALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

KARINE ALBERTI MALTEMPI OAB - PR62829 (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO GOMES OAB - SP308550 (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA (AUTOR(A))

WALSON FERNANDES AVALA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

LIBERT SEGUROS (REU)

GONCALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

KARINE ALBERTI MALTEMPI OAB - PR62829 (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO GOMES OAB - SP308550 (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARA BRUGNAGO AYALA (AUTOR(A))

WALSON FERNANDES AVALA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRARO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

LIBERT SEGUROS (REU)

GONCALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

KARINE ALBERTI MALTEMPI OAB - PR62829 (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO GOMES OAB - SP308550 (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001939-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLEIA DE BARROS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))
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Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001938-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE PIVOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001262-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001263-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA DE ALENCAR MARTINS THEODORO (REQUERIDO)

RENATO DE ALENCAR ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001331-41.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO PIRES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT195050-O (ADVOGADO(A))

GLAUCO MARTINS FRANCO OAB - 088.404.337-16 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR JOSE SIA (REQUERIDO)

GASTAO BATISTA TAMBARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE OAB - MT14894/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono dos Requeridos para em 5 dias juntar a Procuração nos 

Autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-95.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000938-19.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS SEBASTIAO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN BARCELO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000980-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM UITI SIMONINI ATSUTA (EXECUTADO)

EULIANE CAMELO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000980-68.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: WILLIAM UITI 

SIMONINI ATSUTA, EULIANE CAMELO GONCALVES Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração interposto por DEREK MARIM DE SOUZA 

(id.22117232) em face da decisão de id. 21998910. A embargante alega 

que houve omissão na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21998910 é clara ao indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração de id. 22117232 e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000981-53.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: ODILON ROSBACH 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por 

DEREK MARIM DE SOUZA (id.22117232) em face da decisão de id. 

21998910. A embargante alega que houve omissão na decisão proferida. 

É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que 
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ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos 

embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas 

no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos 

declaratórios quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que 

não se evidenciou no caso em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21998910 é clara ao indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração de id. 22117232 e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001048-18.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE VERONICA COUTINHO DE TOLEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001048-18.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

IRENE VERONICA COUTINHO DE TOLEDO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A em face de IRENE VERONICA COUTINHO DE TOLEDO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 22865129 a parte 

autora pugna pela extinção do feito, ante a perda do objeto. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda 

de interesse processual. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO 

AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes 

as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, 

quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda-se com as baixas em eventuais penhoras. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 30 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002349-97.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

grupo monaco - honda motos (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002349-97.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: FELIPE GOMES MACHADO EXECUTADO: GRUPO MONACO - 

HONDA MOTOS Vistos etc. Faculto ao autor a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001236-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001236-11.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA REQUERIDO: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTEACIPADA 

ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA em desfavor de SABEMI 

SEGURADORA S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

decisão de id. 22912110 facultou à parte autora a emenda da inicial para 

que, em 15 (quinze) dias, juntar documentos essenciais para a propositura 

da ação. Contudo, a parte autora não colacionou quaisquer documentos 

aos autos, conforme certidão de id. 24302266. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Pois bem, o artigo 321, parágrafo único, do NCPC 

prevê a possibilidade de emenda da inicial, quando a mesma não 

preencher os requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” No caso dos autos, a decisão 

de id. 22912110 facultou à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

procedesse com a emenda da inicial, contudo, manteve-se inerte. Diante 

disso, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão determinar a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, declarando que não 

foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, parágrafo único e 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000004-61.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. CALIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000004-61.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: O. CALIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução de obrigação de fazer ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de O CALIL 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS – ME (DROGARIA PAULISTA). Recebida a 

inicial, foi determinada a citação do executado para cumprir com as 

obrigações firmadas no TAC, no prazo de 60 dias, no id. 17382679. 

Citado, o executado apresentou defesa asseverando que cumpriu todas 

obrigações contidas nos TAC, com os respectivos documentos de 

comprovação, no id. 17620018. O Ministério Público afirmou que o 

executado cumpriu as obrigações pleiteadas e pugnou pela extinção do 

feito. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. No caso em análise 

verifica-se que o executado cumpriu as obrigações relacionadas ao TAC 

conforme id. 24092194. Dessa forma, não há o que falar em 

prosseguimento da ação, ante a perda do objeto, tendo em vista que já 

fora demonstrado nos autos que o objeto da ação de execução de 

obrigação de fazer fora cumprido espontaneamente pela parte executada. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATO NOVO. PERDA DE OBJETO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Demonstrado nos 

autos que o objeto da ação de obrigação de fazer fora cumprido 

espontaneamente pela parte é de se reconhecer a perda do objeto 

devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. 2. Apelo a que 

se nega provimento. ” (TJ – PE – Apelação Cível AC 5194338, data da 

publicação: 01/08/2019). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC. Sem custas. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 03 de 

fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000297-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ZANCHET FORNARI (AUTOR(A))

LUIZ FORNARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLON OAB - PR93796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000297-31.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SALETE ZANCHET FORNARI, LUIZ FORNARI REU: BANCO DO 

BRASIL Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 25855778. Intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca dos documentos juntados nos ids. 

20736528, 20736529 e 20736531. Após, voltem os autos conclusos. 

Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001005-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HERDT (EMBARGANTE)

ELIELTON HERDT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI PIRES DE MACEDO OAB - PR22675 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001005-81.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: PAULO HERDT, ELIELTON HERDT EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

embargante juntou documentos diversos do determinado no despacho de 

id. 22468399. Portanto, intime-se, novamente, a parte autora para dar 

cumprimento ao despacho de id. 22468399, no prazo de 10 dias, sob pena 

do indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de 

fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001149-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DACIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001149-89.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOAO DACIO DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Indefiro o pedido de id.22798050, no tocante a 

restrição do veículo através do sistema RENAJUD. Ressalta-se que não é 

viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que 

não pertencem ao devedor/requerido, que é apenas possuidor, com 

responsabilidade de depositário. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - 

LIMITAÇÃO DA RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO CONTRATO - 

POSSIBILIDADE. O bem gravado com alienação fiduciária não pode sofrer 

constrição judicial para a garantia de obrigação, que poderá ser imputada 

ao devedor fiduciante, podendo a penhora, contudo, recair sobre 

eventuais direitos que a parte executada detém no contrato com aquela 

garantia.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.12.064428-4/001, 

Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J: 11/06/2015, 

P: 19/06/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de 

fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002145-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002145-53.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS REQUERIDO: CLARO 

S.A., CLARO S.A. Vistos etc. Inicialmente, passo a análise do pedido de 

Justiça Gratuita. Com efeito, verifico que a parte requerente em sua peça 

vestibular, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais. 

Contudo, diante da situação fática, entendo que deve o magistrado 

valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se o requerente possui 

ou não condições de suportar as despesas processuais. Primeiramente, 

analisando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o acesso 

à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão. O legislador 

constituinte para viabilizar o acesso a justiça disponibilizou meios para o 

alcance da prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da 

assistência judiciária gratuita, garantia esculpida na Constituição da 

República e vigente no NCPC, sendo que esta assistência 

consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto da 

impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou de 

seus familiares. Entretanto, conforme leciona Nelson Nery Jr e Rosa Maria 

Andrade Nery, quando na dúvida fundada quanto à pobreza: “O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico 

para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. 

(Código de Processo Civil – Comentado, 9ª ed. Ver. atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184). No caso em comento, 

a parte autora não demonstrou diante dos documentos colacionados aos 

autos impossibilidade em arcar com as custas do processo. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido da assistência judiciária gratuita. Intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 321), comprovar 

o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 31 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000978-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON SIMONINI ADRIANO (EXECUTADO)

SOLANGELA SIMONINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000978-98.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: GLEIDSON SIMONINI 

ADRIANO, SOLANGELA SIMONINI Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por DEREK MARIM DE SOUZA (id.22116308) em 

face da decisão de id. 21998560. A embargante alega que houve 

contradição na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. Conheço 

dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu 

ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso 

porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que não se evidenciou no caso 
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em espécie. Vislumbra-se que a decisão de id. 21998560 é clara ao 

indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração de id. 22116308 e JULGO-OS IMPROCEDENTES. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-66.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001006-66.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ELIAS JERONIMO DA SILVA REU: LUCAS COUTINHO DO 

NASCIMENTO n Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar ajuizada por 

ELIAS JERONIMO DA SILVA em desfavor de LUCAS COUTINHO DO 

NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos. A decisão de 

id. 22247018 facultou à parte autora a emenda da inicial para que, em 15 

(quinze) dias, juntar documentos essenciais para a propositura da ação. 

Contudo, a parte autora não colacionou quaisquer documentos aos autos, 

conforme certidão de id. 24332169. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. Pois bem, o artigo 321, parágrafo único, do NCPC prevê a 

possibilidade de emenda da inicial, quando a mesma não preencher os 

requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

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

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

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

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

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

petição inicial.” No caso dos autos, a decisão de id. 22247018 facultou à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, procedesse com a emenda da 

inicial, contudo, manteve-se inerte. Diante disso, outra não pode ser a 

conclusão deste juízo senão determinar a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, declarando que não foram atendidas as prescrições 

dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 330, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Após as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 03 de 

fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001259-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REU)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001259-54.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA REU: ALCIONE 

CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A., ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por 

AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA em desfavor de ALCIONE 

CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S.A e APVS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E 

SERVIÇOS SOCIAIS, todos devidamente qualificados nos autos. A decisão 

de id. 23537278 facultou à parte autora a emenda da inicial para que, em 

15 (quinze) dias, juntar documentos essenciais para a propositura da 

ação. Contudo, a parte autora não colacionou quaisquer documentos aos 

autos, conforme certidão de id. 25263142. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Pois bem, o artigo 321, parágrafo único, do NCPC 

prevê a possibilidade de emenda da inicial, quando a mesma não 

preencher os requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” No caso dos autos, a decisão 

de id. 23537278 facultou à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

procedesse com a emenda da inicial, contudo, manteve-se inerte. Diante 

disso, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão determinar a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, declarando que não 

foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, parágrafo único e 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 04 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001260-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LISBOA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REU)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001260-39.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): WILLIAM LISBOA DA SILVA REU: ALCIONE CANABARRO DE 

AMORIM, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., 

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS Vistos 

etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por WILLIAN LISBOA DA SILVA 

em desfavor de ALCIONE CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A e APVS – ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS, todos devidamente 

qualificados nos autos. A decisão de id. 23539926 facultou à parte autora 

a emenda da inicial para que, em 15 (quinze) dias, juntar documentos 

essenciais para a propositura da ação. Contudo, a parte autora não 

colacionou quaisquer documentos aos autos, conforme certidão de id. 

25262884. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Pois bem, o artigo 

321, parágrafo único, do NCPC prevê a possibilidade de emenda da inicial, 

quando a mesma não preencher os requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” No caso dos autos, a 

decisão de id. 23539926 facultou à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, procedesse com a emenda da inicial, contudo, manteve-se inerte. 

Diante disso, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão determinar 

a extinção do processo sem julgamento do mérito, declarando que não 

foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, parágrafo único e 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 04 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE CANABARRO DE AMORIM (REU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (REU)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001261-24.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER REU: ALCIONE 
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CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A., ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E 

SERVICOS SOCIAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por CARLOS HENRIQUE BASSI HUBER em desfavor 

de ALCIONE CANABARRO DE AMORIM, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S.A e APVS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E 

SERVIÇOS SOCIAIS, todos devidamente qualificados nos autos. A decisão 

de id. 23540702 facultou à parte autora a emenda da inicial para que, em 

15 (quinze) dias, juntar documentos essenciais para a propositura da 

ação. Contudo, a parte autora não colacionou quaisquer documentos aos 

autos, conforme certidão de id. 25262437. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Pois bem, o artigo 321, parágrafo único, do NCPC 

prevê a possibilidade de emenda da inicial, quando a mesma não 

preencher os requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” No caso dos autos, a decisão 

de id. 23540702 facultou à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

procedesse com a emenda da inicial, contudo, manteve-se inerte. Diante 

disso, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão determinar a 

extinção do processo sem julgamento do mérito, declarando que não 

foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, parágrafo único e 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 04 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1653-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar José Tansini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber, 

Cesar Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16027/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

de fls. 307/307verso causarem efeitos infringentes, de modo que devem 

ser ouvidas as partes contrárias antes que seja sanada a alegada 

omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes à se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11043 Nr: 1023-86.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Pires do Prado, Nicanor Ambrosi, 

Baltazar Zilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aparecida de 

Oliveira - OAB:338814, Diego Fernandes de Assis - OAB:OAB/MT 

20231/O, Luciane Soares Martinazzo - OAB:, Rafael Soares 

Martinazzo - OAB:9.925-B

 Ante o exposto, REJEITO da Exceção de Pré-Executividade.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34048 Nr: 2291-34.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

O petitório de fls. 294/295, trata-se de impugnação aos cálculos juntados 

pelo exequente.

Réplica a parte exequente (fls. 299/300).

Da análise dos autos, verifico que os honorários advocatícios são de R$ 

5.000,00.

 Ante o não pagamento no prazo assinalado, a parte exequente requereu 

penhora via BacenJud; o pedido foi deferido, porém, foi realizado a 

penhora do montante de R$ 5.524,23, inferior ao valor apresentado pelo 

credor, bem como foi expedido alvará judicial de fl. 290, da referida monta 

penhorada.

Assim, deve ser decotado o valor já levantado para, após, apurar o valor 

remanescente devido.

Ante o exposto, intime-se o credor para apresentar a planilha do débito 

corretamente.

Aportando os cálculos dê vistas ao devedor.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43799 Nr: 464-80.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldino Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 111/112verso), interposto 

contra a sentença lançada às fls. 107/109verso, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

Réplica da parte embargada (fls. 116/117), rechaçando os argumentos 

despendidos pela parte embargante, pugnando pela rejeição dos 

embargos declaratórios.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a sentença guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que: “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia.” (Embargos de Declaração 4520/2010, Relator 
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Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, J. 26.01.2010).

Registro que a lei processual civil é clara ao assinalar sobre o cabimento 

dos embargos de declaração, a sentença prolatada, contrariamente ao 

arguido pela parte embargante, encontra-se fundamentada, ausente toda 

e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença lançada às fls. 

107/109verso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 1944-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Bueno Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o Sr. Perito acerca das indagações do devedor às fls. 

282/283.

Se ratiicado a perícia , voltem-me conclusos, caso contrário, dê vistas as 

partes no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93263 Nr: 1433-56.2014.811.0005

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bonfim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na presente data procedi a conversão do feito para 

Liquidação por Arbitramento, conforme determinado às fls. 246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11319 Nr: 1303-57.2000.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 297, a parte exequente requer a intimação da parte 

devedora para indicar bens passíveis de penhora.

O pedido deve ser deferido.

Em caso de execução, a pedido do credor, pode-se intimar o devedor, na 

forma, do artigo 774, inciso do inciso V e parágrafo único, do NCPC, para 

indicar bens passíveis de penhora, mormente, quando a credora ainda não 

exauriu as formas de obtenção de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de 

aplicação de multa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12149 Nr: 72-58.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Jumar Pinheiro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 529/531.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43585 Nr: 249-07.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Teixeira Peres - 

OAB:12440/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 246/249, vez que o pedido foi rejeitado no 

incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos autos 

tombado sob nº 3643-12.2016.811.0005 - código nº 111819, juntado às 

fls. 241/244.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111338 Nr: 3370-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza Pereira Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 75, dê cumprimento integral à decisão de fl. 70.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123535 Nr: 234-57.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): DEVANIR DIAS DE JESUS

Localidade: BAIRRO NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência:AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92360 Nr: 820-36.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): REGINALDO DE SOUZA E SILVA

Localidade: COHAB BRILHO DO SOL, ALTO PARAGUAI/MT

Finalidade da Diligência:AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 437-39.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, Décio José 

Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Decio José Tessaro - OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): VILMAR RIEDGER

Localidade: ZONA URBANA, BAIRRO CENTRO, DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42967 Nr: 19-62.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Aparecida Bavelloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo a parte Credora a informar a localização do bem a ser adjudicado e, 

ainda, o atual endereço da Devedora, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 215-57.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldan Implementos Agrícolas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cotrac Centroeste Tratores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édipo Henrique Arthur - 

OAB:OAB/SP 329.521, Franciele Cristina Ferreira Silva - OAB:OAB/SP 

217.747, Silvana Aparecida Calegari Caminotto - OAB:OAB/SP 

141.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilário Antônio Fantinel 

Júnior - OAB:41.247-PR, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

Tangará da Serra com a finalidade de AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO,).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8503 Nr: 1406-98.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl, Valentina Ponce Devulsky 

Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mário Guardado 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Valentina Ponce 

Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, Deivison 

Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14690/O, Fabio de Oliveira 

Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, Fabio Luis Nascimento dos Santos - 

OAB:OAB/BA 19.615, LAUREN ELLWANGER SEFERIN - OAB:54520, 

MARCELO SALVI - OAB:40989, Mauricio Ferreira Campos G. de 

Paula - OAB:9456, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do devedor e NOMEIO como perito do 

Juízo o JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço Av. Bosque 

da Saúde, 730, Sala 01, Em Cuiabá/MT, CEP.: 78.050-070, fone: (65) 

9 9 6 0 3 - 8 9 0 9 ,  e m a i l :  j c @ j c a g r o a m b i e n t a l . c o m . b r  e 

danilo@jcagroambiental.com.br, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466), para a realização da avaliação do imóvel penhorado. 

SERVINDO COMO PARÂMETRO A SACA DE SOJA PARA INDICAR O 

VALOR DA TERRA NUA DESTINADA PARA SUA PRODUÇÃO. TODAVIA, 

AS BENFEITORIAS ACESSÓRIAS DEVEM SER AVALIADAS COM BASE EM 

MOEDA CORRENTE (§ 1º do art. 184 da CF/88, por analogia). NO 

TOCANTE À RESERVA LEGAL, O VALOR AMBIENTAL AGREGADO (REsp 

1114164/RS – Relatora: Min. Eliana Calmon – 19.10.2012).Intime-se o perito 

judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 

05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para 

depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os 

autos possam prosseguir.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega 

do laudo, a partir data da realização da perícia.Aportando a avaliação, dê 

vistas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias.Intime-se a parte 

exequente se pretende alienar o bem penhorado.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:8323-MS

 Intimo a parte Autora para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 1598, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4259 Nr: 413-94.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Vançan, Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo às partes da data, horário e local designados para 1º e 2º Leilão 

(fls.479/480):

1º LEILÃO para o dia 03 de Fevereiro de 2020, às 10:30 horas;

2º LEILÃO para o dia 17 de Fevereiro de 2020, às 10:30 horas;

LOCAL: sendo os dois leilões realizados somente na modalidade online, 

com cadastramento prévio dos interessados, pelo portal do leiloeiro, 
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www.kleiloes.com.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17604 Nr: 1015-07.2003.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alcides Trombini, Ceres Moro Trombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mangabeira Ltda, Egon Roth, 

Paulo Roth, Hilde Roth, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis - 1º 

Ofício, Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Gross

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goulart Novicki - 

OAB:36.472/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC, MARIA SATURNINA DA SILVA - OAB:2299, Orlando 

Gonçalves - OAB:10776-B/MT

 Intimação da parte Autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30583 Nr: 1549-43.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forquímica Agrociências Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edival Morador - OAB:24327/PR, 

Igor Fabrício Meneguello - OAB:37.741/PR, Lucio Ricardo Ferrari 

Ruiz - OAB:39.760, Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR, 

Ricardo Garcia Catoia de Oliveira - OAB:40701/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento 

deverá ser retirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > 

Guias > Emissão de Guia de Diligência), conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ. Lembrando que a guia e o comprovante de pagamento deverão ser 

juntados nos autos.

DEVEDOR: ENIO DESBESSEL

LOCALIDADE: Fazenda Herança, Zona Rural, Diamantino/MT

FINALIDADE: constatação e avaliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 3424-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy de Andrade Rotilli, Espólio de Otávio Rotilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Fernando Soares da Silva Reis, 

Carmem Salton Reis, Sônia Maria Cézar Reis, José Augusto Cezar Reis, 

Airton Cezar Reis, Sara Maria Reis Yorks, Fernando Cezar reis filho, 

Sandra Maria Reis Pasini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de Foz 

do Iguaçu/PR, com a finalidade de citação herdeiros Jorge Pazini e 

Leandro Pazini.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141027 Nr: 4126-37.2019.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Ferreira da Silva Eckardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Vicente Ferreira Neto, Maria 

Benedita Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Cesar de Lima - 

OAB:88.623, Euclides do Nascimento - OAB:53.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 De início, ante as provas produzidas e, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Encaminhem-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização da audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência 

para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar 

no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.” OBS: Art. 344 - Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141027 Nr: 4126-37.2019.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Ferreira da Silva Eckardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Vicente Ferreira Neto, Maria 

Benedita Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Cesar de Lima - 

OAB:88.623, Euclides do Nascimento - OAB:53.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 1º de JUNHO de 2020 às 

12:30 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114353 Nr: 460-96.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wiran da Silva, João Carlos Rodrigues Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker 

Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Rodrigues Filho - 

OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila Rodrigues - 

OAB:12503

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento no feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98707 Nr: 937-90.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilda Ana Cocco, Sérgio Antonio Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 389/396. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 2351-26.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mike Transportes Rodoviarios Ltda-ME, Ozeas dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 1641-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOÃO ANTONIO VIGNANDO

Localidade: NOVO DIAMANTINO - DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128678 Nr: 2366-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Soares Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Gabriela Benine Salicio - OAB:18.244, 

José Renato Miglioli Cordovez - OAB:354.582 / MT, Luize Calvi 

Menegassi - OAB:13700, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Vitor Franzon de Azevedo - OAB:OAB/MT 25.755

 Intimo o Autor para apresentar as contra-razões ao Recurso de Apelação 

de fls. 59/69, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30132 Nr: 1154-51.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - 

OAB:5.991/MT, Denise Fernandes Bergo - OAB:9675/MT, Elisabete 

Augusta de Oliveira - OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 INTIMO a parte Devedora da decisão de fls. 249 a seguir transcrita: "(...) 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal. Restando 

infrutífera a busca Bacenjud, expeça-se mandado de penhora dos bens 

móveis na residência do executado, contudo, observando-se que não 

serão penhorados os bens que guarnecem a residência e que são de 

utilidades domésticas, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (CPC, 

art. 833, inciso II). Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação 

do bem penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. 

(§ 1º, art. 829, CPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos. Não 

havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar eventuais veículos/outros 

bens penhorados. Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às Providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91655 Nr: 280-85.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda ME, Luiz Carlos Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): TRANS,G LTDA - ME e LUIZ CARLOS GAINO

Localidade: NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO/MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116832 Nr: 1710-67.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alberto Keller, Inês Terezinha Walker Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiran da Silva, João Carlos Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila Rodrigues - OAB:12503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por MIGUEL 

ALBERTO KELLER e INÊS TEREZINHA WALKER KELLER em desfavor de 

WIRAN DA SILVA e JOÃO CARLOS RODRIGUES FILHO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de 78/80, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 78/80).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 78/80, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa da restrição do imóvel em questão, conforme 

requerido no acordo.

Sem custas em face a gratuidade. Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 1877-55.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor a juntar nos autos o comprovante de depósito efetuado na 

petição de 22/01/2020, o qual não acompanhou a petição protocolado sob 

nº 141820, no prazo de 05 (cinco) dias

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001347-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001347-63.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCIO JOSE PINHO REQUERIDO: SEBASTIAO FERREIRA 

DOS SANTOS FILHO, VITORIO JEOVANE DEPRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais ajuizada por 

MÁRCIO JOSÉ PINHO em face de VITÓRIO JEOVANI DEPRÁ e SEBASTIÃO 

FERREIRA DOS SANTOS FILHO, todos devidamente qualificados nos 

autos. A procuradora da parte autora renunciou os poderes a ela 

outorgadas, no id. 17554663. Foi determinada a intimação da parte 

requerente, via oficial de justiça e também por edital, para constituir novo 

procurador. A certidão do Oficial de Justiça informa que o autor foi 

devidamente intimado, no id. 19029929. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. No caso dos autos, a procuradora da parte autora 

renunciou os poderes a ela outorgadas (id. 17554663), assim, foi 

determinado a intimação da parte requerente, tanto via oficial de justiça, 

como via edital, para constituir novo procurador. A certidão do Ofícial de 

Justiça informa que o autor foi devidamente intimado (id. 19029929), assim 

sendo, foi intimado via edital, todavia, consoante certidão de id. 19956833, 

manteve-se inerte. Pois bem, com relação ao autor, o defeito de 

representação, segundo dispõe a lei, gera a nulidade do processo. 

Acrescenta-se que, como se trata de pressuposto de desenvolvimento 

válido da relação processual, deve ser extinto. A inexistência de 

capacidade processual e a irregularidade da representação impedem o 

normal desenvolvimento da relação. Configuram pressupostos 

processuais, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício (art. 485, IV, § 

3º, CPC/2015). No mesmo sentido Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery ensinam: A capacidade das partes e a regularidade de sua 

representação judicial são pressupostos processuais de validade. A falta 

desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC 267 IV). (Código de processo civil comentado: e legislação 

extravagante. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 

p.389). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RENÚNCIA AO MANDATO OUTORGADO. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. INÉRCIA. 

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS (ART. 13, I, CPC) 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE QUE 

ACARRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 267, 

IV, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/SC, Apelação Cível n. 

2013.079371-0, de Jaraguá do Sul, J. 20-02-2014). No caso dos autos, 

consoante já retratado, o autor foi intimado via edital para constituir novo 

procurador. Todavia, deixou o prazo escoar sem qualquer pronunciamento 

(id. 19956833). Destarte, em razão da parte não ter sanado o vício da 

representação processual, capacidade postulatória, dentro do prazo 

fixado para tanto, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Registre-se que tal questão pode ser cognoscível de ofício pelo 

magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo disciplinado 

expressamente no § 3º do mesmo preceptivo legal. A propósito: O efeito 

translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das 

matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas 

pelas partes. Isto porque não se trata de efeito devolutivo. A norma 

comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao 

exame dessas questões em outro grau de jurisdição. Para que o tribunal 

possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as 

matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não examinadas no 

primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de 

recurso excepcional (RE, RESp, RR) que seja conhecido e provido 

(cassada a decisão recorrida). O efeito translativo compõe o juízo de 

mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por isso é necessário 

que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no mérito, possa examinar 

de ofício as matérias de ordem pública (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., rev. E atual., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 611). Ante o exposto, verificada ausência 

de pressuposto válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, forte no art. 485, inciso IV, § 3º, do CPC/2015. 

Eventuais custas pela parte autora. Após as formalidades legais 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BAPTISTA PAESE FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000680-77.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ARMANDO BAPTISTA 

PAESE FILHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ARMANDO BAPTISTA 

PAESE FILHO, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

de id. 27388274, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de id. 27388274 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 924, inciso III, e art. 487, inciso III, 

alínea 'b', ambos do NCPC. Custas e honorários conforme pactuados. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 12 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132035 Nr: 3697-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANA FERREIRA MACIEL - 

OAB:25441/O

 Código n. 132035

DESPACHO

 Vistos, etc.

Oficie-se à SEJUDH, bem como o Diretor da Cadeia Pública local, 

solicitando providências para o imediato recambiamento/remoção do 

denunciado LUCAS FERREIRA SANTOS para esta Comarca.

Comunique-se o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT 

acerca do teor da presente deliberação.

Empós, abra-se vista ao MPE e à Defesa, conforme deliberado em 

audiência (fl. 860-verso).

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

Diamantino/MT, 10 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 24564 Nr: 2326-96.2004.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código nº. 24564

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Acolho os embargos de declaração de fls. 301/303 para fazer constar na 

decisão de fls. 295/296, o seguinte: “Em análise ao pedido de fl. 288/289, 

mantenho a nomeação integralmente nos termos deliberado à fl. 283, 

ficando a critério da advogada nomeada a faculdade de execução dos 

honorários arbitrados”.

 Por outro lado, INDEFIRO o pedido de fls. 299/299-verso, vez que a 

própria Defensoria Pública informou que atuaria apenas em “feitos 

urgentes” (fl. 282), razão pela qual fora nomeada advogada dativa.

 Cumpre mencionar que a informação acima mencionada apresentada pela 

Defensoria Pública fora colacionada em outros processos de “réus 

soltos”, na Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

 Assim, embora a Defensora Pública apresente petição, informando que, 

em atenção a Portaria nº. 0176/2020/DPG “possui atribuição para atuar na 

Sessão Plenária designada para o dia 12 de fevereiro de 2020”, pugnando 

pela nomeação, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deixo 

de acolher o pedido de fls. 299/299-verso, mantenho a nomeação da 

advogada dativa, bem como a realização da sessão do julgamento do júri.

 Dê-se ciência as partes.

Às providências.

Diamantino/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121129 Nr: 3719-02.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Santiago Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO - 

OAB:MT/12.025

 Intimo a Voosa Senhoria na qualidade de advogado dativo do denunciado, 

a apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000138-88.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000138-88.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: EMMYLLY LORRAINY ROSA 

RIBEIRO TEIXEIRA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em 

razão da penhora online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, 

intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência 

de advogado, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, 

do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 

ON-LINE.AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA 

OPERAÇÃO. POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua 

redução a termo, com posterior intimação da parte executada para, 

querendo, apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 
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optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.(REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. Decorrido o prazo de 5 

dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do 

CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte credora 

por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o credor e 

devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 525, § 

11, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-20.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO COCCO OAB - 210.807.980-72 (REPRESENTANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 25/03/2020 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002026-92.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Intimar o exequente para manifestar quanto Certidão do Oficial de Justiça 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000551-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTANA DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a procuradora do exequente para manifestar quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça ID 28897006, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001233-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA OAB - MT26756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação ao recorrido para querendo apresentar as contrarrazões 

recursais no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014993-60.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRUGNAGO BEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A (EXECUTADO)

AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (EXECUTADO)

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO(A))

MARINA FIORINI OAB - SP211394 (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido TVSBT, NEON E AKATUS para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001901-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA TABORDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT23426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONINO MALHEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do recorrido SEGURADORA para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000635-05.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JERUZA DE OLIVEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001036-04.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NICIO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PARMA TIMIDATI OAB - MT21318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0269210A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001036-04.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ELIAS NICIO FERREIRA 

MACHADO REQUERIDO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova, pois se trata de matéria de 
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direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em 

que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Narra a parte autora que firmou 

contrato de consórcio junto à requerida, objetivando carta de crédito para 

aquisição de um veículo. Informa que realizou dois lances, pagando pelo 

primeiro o valor de R$14.136,66 e pelo segundo o valor de R$ 14.173,77, 

bem como quitou duas prestações iniciais do consórcio, ambas no valor 

de R$ 766,80, valores estes que juntos totalizam R$ 29.844,03. Após sua 

contemplação, afirma que a requerida realizou a liberação do crédito para 

pessoa de Janailson Augusto da Silva Bernardo, testemunha no contrato 

de alienação fiduciária, que adquiriu em seu favor um veículo sem 

condições de uso, além de não possuir autorização para receber a carta 

de crédito. Narra que no instrumento do negócio jurídico foi acordado que 

o valor seria depositado em sua conta, e que não efetuou o pagamento 

das demais parcelas, posto sua indignação quanto a liberação do crédito 

em favor de terceiro, bem como sua indignação com o veículo, cujo qual 

gostaria de desfazer o negócio jurídico. Assim, que por não ter logrado 

êxito em resolver o impasse junto a ré, ingressou com a presente ação 

pleiteando a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e 

condenação da requerida em danos morais. Em sua defesa, a ré sustenta 

que o autor adquiriu duas cotas, e que posteriormente ao lance ofertado 

requereu que os valores fossem utilizados para aquisição de um único 

bem, o que foi atendido. Narra que a liberação do crédito obedeceu o 

estabelecido pela legislação que regulamenta a matéria, pois somente foi 

realizado após o fornecimento, por parte do autor, de todos os 

documentos necessários. Aduz que para liberação do crédito o autor 

forneceu CRV com firma reconhecida, contrato de alienação fiduciária 

com firma reconhecida, procuração pública do proprietário autorizando a 

pessoa de Janailson a receber pela venda do veículo, e que após a 

análise de tais documentos, foi realizado o pagamento para pessoa de 

Janilson, que tinha plenos poderes para receber pela venda do veículo, e 

que por não inexistir pagamento para pessoa desautorizada, pugna pela 

improcedência da ação. Julgo o mérito. Diante da inexistência de 

preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. As figuras do autor e do 

réu se enquadram perfeitamente na qualificação de consumidor e 

fornecedor de serviços estampados no art. 2° e no art. 3° da legislação 

consumerista, pelo que se aplicam ao caso em exame todas as normas da 

lei 8.078/90. Analisando os autos, observo estar a parte autora sem 

razão, uma vez que não logrou provar a prática de qualquer ilícito na 

conduta da requerida que demonstrasse o nexo de causalidade entre a 

conduta da parte ré e os danos que alega ter sofrido. É que muito embora 

o reclamante alegue que a liberação do crédito ocorreu para pessoa sem 

poderes para tanto, que adquiriu em seu favor um veículo sem condições 

de uso, resta demonstrado que o próprio autor assinou e forneceu 

documentos que legitimaram a liberação do crédito em favor da pessoa de 

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO, pois conforme contrato de 

alienação fiduciária juntado aos autos, com a carta de crédito contemplada 

o autor adquiriu o veículo Citroen Jump Greencar ES 2012/2013-PLACA 

OEN 8153- CHASSI 9352CWMNCD2105620 – RENAVAM 538146125, de 

propriedade Wilner Figueiredo Barroso, e de acordo com a procuração 

pública juntada aos autos, o proprietário do veículo, Sr. Wilner, outorgou a 

pessoa de Janailson amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar sobre 

as questões referentes ao veículo, inclusive a venda. Conforme se 

verifica do documento de id. 24355600 - pág. 1/4, as partes firmaram 

contrato de alienação fiduciária, através do qual o veículo acima referido 

ficou como garantia às prestações do saldo devedor do crédito liberado, 

até a integral e definitiva liquidação das mesmas, uma vez que a requerida 

liberou os recursos do consórcio de forma antecipada, ante a 

contemplação do autor. Portanto, se o próprio autor assinou referido 

contrato, dando em garantia o veículo em questão, é porque o escolheu 

previamente como o sendo o bem que pretendia adquirir com a carta de 

crédito, de forma que o recurso financeiro só foi liberado em favor do Sr. 

Janailson porque este se tratava da pessoa para qual o proprietário do 

bem escolhido pelo autor conferiu poderes para alienação e demais 

questões pertinentes a venda, tais como preço e recebimento. No caso 

dos autos, o que se vislumbra é que após a aquisição do bem junto ao Sr. 

Janailson, pessoa estranha ao contrato de consórcio e sem qualquer 

vínculo demonstrado com a atividade econômica exercida pela ré, o autor 

passou a experimentar embaraços com o veículo adquirido, por meios dos 

quais muito embora não se negue o enorme desgaste experimentado pelo 

autor, não há como imputar à empresa ré a responsabilidade por vícios no 

veículo adquirido, uma vez que a escolha do bem coube ao consumidor, 

que tinha o ônus de verificar seu estado e sua procedência antes da 

compra. Desta forma, resta comprovado que não houve qualquer 

influência da administradora de consórcio, ora requerida, na escolha do 

automóvel, já que esta tão somente procedeu com a liberação do crédito 

justamente porque o autor assinou o contrato de alienação fiduciária 

dando como garantia o referido bem, e muito embora o proprietário fosse o 

Sr. Wilner, para a ré também fora apresentada procuração deste 

proprietário, outorgando poderes ao Sr. Janailson para resolução das 

questões da venda do bem. Portanto, figurando o Sr. Janailson como 

vendedor legitimado do bem, obviamente também era o responsável pelo 

recebimento da venda, razão pela qual o crédito foi liberado em seu favor. 

Logo, não comprovada a prática de qualquer ilícito por parte da 

Reclamada, improcede os pedidos iniciais. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-82.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LUIZ NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000216-82.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EDGAR LUIZ NALIN 

REQUERIDO: UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001639-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI ASCARI SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001639-48.2017.8.11.0005. AUTOR(A): VALDELI ASCARI SILVA REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001636-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001636-93.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARINA GOMES DE ARRUDA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001631-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO PEDROSO DE BARROS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001631-71.2017.8.11.0005. AUTOR(A): EDEVALDO PEDROSO DE 

BARROS FILHO REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001625-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SILVEIRA MONTALVAO KONRAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001625-64.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ROSICLEIA SILVEIRA 

MONTALVAO KONRAD REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE REGINA VANNI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001534-71.2017.8.11.0005. AUTOR(A): JANE REGINA VANNI SILVA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA PRAXEDES CAPISTRANO AZEVEDO (AUTOR(A))

IVAN ANJOLIN (AUTOR(A))

ODEMAR MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOCELINO ARMINDO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANA CARLA DE OLIVEIRA LACERDA BORGES (AUTOR(A))

ROSILEI CARRIS MONTINI (AUTOR(A))

EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS (AUTOR(A))

DIRCE CARRIS (AUTOR(A))

CAVALCANTI EXPEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

QUINTINO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000597-61.2017.8.11.0005. AUTOR(A): EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL 

MARMOS, JOCELINO ARMINDO DA SILVA, DIRCE CARRIS, LUCINDA 

PRAXEDES CAPISTRANO AZEVEDO, ROSILEI CARRIS MONTINI, IVAN 
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ANJOLIN, CAVALCANTI EXPEDITO DE SOUZA, ODEMAR MENDES DE 

SOUZA, QUINTINO PEREIRA DE ALMEIDA, LUCIANA CARLA DE OLIVEIRA 

LACERDA BORGES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação das partes recorrentes de serem 

desprovidas de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001637-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001637-78.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ELZA LINA PEREIRA DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

OCTACILIA DIONISIA ALVES (AUTOR(A))

PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NERY MENDES LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da(s) parte(s) 

recorrente(s) de ser desprovida(s) de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AELENIL SEBASTIANA FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001550-25.2017.8.11.0005. AUTOR(A): AELENIL SEBASTIANA 

FERREIRA SILVA REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001549-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA APARECIDA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001549-40.2017.8.11.0005. AUTOR(A): LEDINA APARECIDA PAIXAO 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001623-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001623-94.2017.8.11.0005. AUTOR(A): FABIANO DA SILVA OLIVEIRA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001552-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CESAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001552-92.2017.8.11.0005. AUTOR(A): VALTER CESAR PEREIRA REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001624-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BARBACOVI OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001624-79.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARCIA REGINA BARBACOVI 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCIANE CONCEICAO DA COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

DEUSDEDIT SANTANA LARA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ADILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EUNIDES MARIA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

OLIVA MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ELIANE CRISTINE DA COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

DAVINO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JUCANI VITORASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000614-97.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ELIANE CRISTINE DA COSTA 

MAGALHAES, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADILSON ALMEIDA DO 

NASCIMENTO, DAVINO PEREIRA DE ALMEIDA, JOAO DE ALMEIDA, 

DEUSDEDIT SANTANA LARA, JUCANI VITORASSI, LUCIANE CONCEICAO 

DA COSTA MAGALHAES, EUNIDES MARIA DA SILVA TEIXEIRA, OLIVA 

MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação das partes 

recorrentes de serem desprovidas de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001554-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001554-62.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DA CRUZ 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOSEFA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001638-63.2017.8.11.0005. AUTOR(A): RAIMUNDA JOSEFA PAULINO 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006778-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURRANI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 
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ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 712,60 (...), conforme cálculo constante no Id. 

29107435.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006326-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA EDUVIRGENS DE SOUSA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 713,49 (...), conforme cálculo constante no Id. 

29105698.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006762-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 712,60 (...), conforme cálculo constante no Id. 

29110802.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001197-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINALVA FERREIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Procedimento Administrativo de Cobrança de Custas nº 

1001197-49.2018.8.11.0037 Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

comprovar sua hipossuficiência financeira mediante documentação idônea 

notadamente as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) 

exercícios financeiros, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 10 de 

fevereiro de 2020. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005019-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSERY FERREIRA GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO VIANA DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora, através de suas advogadas constituídas para 

retirar os fomais de partiha expedidos.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005608-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GALVAO FRIA OAB - MT22486/B (ADVOGADO(A))

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 12/03/2020 às 

16h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 

1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. Primavera do Leste - MT, 29 

de novembro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do 

Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do 

Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100. Primavera do Leste 

- MT, 12 de fevereiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: 

Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005181-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. D. A. C. (REQUERENTE)

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

A. M. D. A. C. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005181-07.2019.8.11.0037.s 

INVENTARIANTE: ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO REQUERENTE: 

GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE CARDOSO, ESTHER MARIA DE 

ANDRADE CARDOSO DE CUJUS: REINALDO COELHO CARDOSO Vistos 

etc. Recebo a inicial como arrolamento comum diante da presença de 

herdeira menor (Esther). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Nomeio Angela inventariante, 

intimando-a para que esclareça se o de cujus deixou dívidas, inclusive 

com particulares, bem como para colacionar as certidões negativas a 

serem expedidas pela Fazenda Pública Estadual (SEFAZ e PGE) e Federal, 

no prazo de 15 dias. Friso que a certidão tributária negativa no âmbito 

Municipal se encontra no ID Num. 23531599 - Pág. 1. Adotando a 

inventariante as providências determinadas, dê-se vista ao Ministério 

Público para se manifestar, vez que o plano de partilha já se encontra 

atrelado ao feito no ID Num. 23532805 - Pág. 1. Após, venham os autos 

conclusos para homologação ou maiores deliberações, conforme o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 01/10/2019. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001957-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 154 de 925



A. G. R. C. M. (AUTOR(A))

P. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER LUIZ DOS SANTOS OAB - MT16327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu advogado constituído DOUTOR 

WENDER LUIZ DOS SANTOS, para requerer o que entender de direito ante 

os comprovantes de pagamento juntados sob o id. 29012524.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007418-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007418-48.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE LUIZ FLORES 

REQUERIDO: RAYANE ALVES DE PAULA Vistos etc. Cuida-se de pedido 

de Homologação de Acordo Extrajudicial para o reconhecimento e 

dissolução de união estável, guarda, visitas e alimentos do filho menor. Em 

pesquisa realizada, vislumbra-se que as partes ajuizaram outro processo 

com o mesmo objetivo, além da partilha de bens, que também tramita 

perante este Juízo sob n.º 1007559-33.2019.8.11.0037. Diante disso, 

intimem-se as partes, na pessoa de seu advogado constituído, para que 

manifeste interesse no processamento deste feito ou dos autos n.º 

1007559-33.2019.8.11.0037, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 12/02/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56857 Nr: 4750-73.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR, AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Ação de Cumprimento de Sentença n.º 4750-73.2008.811.0037

Código n.º 56857.

Vistos etc.

A fim de encerrar a presente demanda de forma pacífica, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/05/2020 às 17:00 horas.

Intime-se Arno para comparecimento, vez que Elaine, segundo consta, 

está em local incerto e não sabido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147720 Nr: 3352-47.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Guarda n.º 3352-47.2015.811.0037

Código 147720.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Guarda proposta por Cícero Luciano Alves da Silva 

em face de Vanusa dos Santos Oliveira, na qual requer a concessão da 

guarda de Kassiely dos Santos Oliveira da Silva, pelos motivos descritos 

na inicial.

A ré foi cientificada desta ação, apresentando contestação às f. 76/80.

Estudos psicossociais às f. 100/102.

Relatório dos Agentes da Infância e Juventude colacionado às f. 184, no 

qual certifica que Kassiely está morando com sua irmã e não quer residir 

com o pai (f. 184), sendo que na referida residência mora também sua 

mãe Vanusa.

Designada audiência para oitiva dos genitores, não compareceram, vez 

que não foi o autor Cícero localizado. (f. 195).

Manifestação da parte ré às f. 196 e do Ministério Público às f. 197.

É o relatório.

Fundamento e decido:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora abandonou a ação, 

vez que, ao ser tentada sua intimação, não foi localizada no endereço 

fornecido nos autos.

Dada vista dos autos à parte autora, através da Defensoria Pública que a 

assiste, solicitou a suspensão processual em 20/03/2018 (quase dois 

anos), mantendo-se, desde então, o processo paralisado no aguardo de 

manifestação do requerente.

Registra-se que a jovem Kassiely, consoante o último relatório dos 

Agentes acostado aos autos, encontrava-se na guarda de sua genitora, 

manifestando desinteresse em residir com o pai, ora autor (f. 184).

Ante o exposto, face ao abandono processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, 

III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, diante da gratuidade da justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155259 Nr: 6883-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Guarda n.º 6883-44.2015.811.0037

Código 155259.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo em 

2016, tendo a guarda da criança permanecido com o pai, consoante se vê 

à f. 53.

Em estudo psicossocial realizado, constatou-se que a criança se encontra 

bem, não havendo qualquer situação de risco, ratificando a informação 

constante na audiência de f. 53, no sentido de que o exagero nos meios 

de correção da filha, descritos na inicial deste processo, foi mesmo um 

fato isolado.

De outro lado, no acordo de f. 53, não se mencionou acerca do direito de 

visitas da avó Carla, não obstante a referida avó estivesse presente no 

ato e devidamente assistida por advogado.

Friso que, caso queira, a avó poderá ingressar com pedido de 

regulamentação de visitas à neta, se eventualmente encontrar obstáculos 

na visitação livre.
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Logo, determino seja certificado o trânsito em julgado da sentença de f. 53 

e arquivados os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175580 Nr: 8298-28.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODS, CEVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FLÁVIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:18826/O

 Nos termos da decisão de p. 105, INTIMO a parte requerida para 

apresentar as alegações finais, no prazo de 15 dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 2968-41.2002.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE VIGO CORADINI, SINARA BORGES CORADINI, 

THAMILA VIGO CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO ROQUE CORADINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:OAB/MT 12.900, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - 

OAB:MT 13.049, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:6.767-E/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724-B, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:MT 9724-B, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:RS/45.769, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a decisão de p. 512, INTIMO o advogado CÉSAR ROBERTO 

BONI, OAB 8268-B, da decisão a seguir transcrita: “Vistos etc. Mantenho 

a decisão de f. 462 por seus próprios fundamentos. Verifico que Flávio, 

Fernando e Miguel se encontram intimados para comparecer à tentativa de 

solução pacífica da demanda, conforme f. 466.Jaime se encontra intimado 

por meio de sua advogada Dra. Adriana Aires de Melo Nicolino (DJE nº 

10638, de 12/12/2019, publicado no dia 13/12/2019).Resta pendente, 

portanto, a intimação de Jones, Jorge e Hildebrando, para os quais será 

necessário o depósito do valor correspondente à diligência do oficial de 

Justiça e cuja providência já foi solicitada à inventariante mediante a 

intimação de sua advogada (DJE nº 10660, de 21/01/2020, publicado no 

dia 22/01/2020).Intime-se novamente a inventariante para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de cinco dias.Com o 

recolhimento, distribua-se o respectivo mandado de intimação. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 11/02/2020.Lidiane de Almeida Anastácio Pampado- 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 2968-41.2002.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICE VIGO CORADINI, SINARA BORGES CORADINI, 

THAMILA VIGO CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO ROQUE CORADINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT, LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:OAB/MT 12.900, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - 

OAB:MT 13.049, PATRICIA RODRIGUES SOARES - OAB:6.767-E/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724-B, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:MT 9724-B, SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:RS/45.769, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 512,REITERO a intimação dos 

advogados da inventariante para efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de intimação dos 

herdeiros Jone Lourenço Corani. Jorge Vicente Coradini e Hildebrando 

Gilmar Coradini, para comparecerem na audiência designada para o dia 

02/04/2020 às 16 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139635 Nr: 10052-73.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGS, SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, NILTON RODRIGUES GOULART - OAB:12572 GO

 Execução de Alimentos n.º 10052-73.2014.811.0037

Código n.º 139635.

Vistos etc.

Cuida-se de execução de alimentos ajuizada por Stepheny Gabrieli 

Santos, menor, representada por sua genitora Sandra Santos Faria, em 

face de seu genitor Jehanrier Júnior Biolchi, em que postula o pagamento 

dos alimentos atrasados.

Tentada a conciliação entre as partes (f. 71), restou exitosa nos termos 

do acordo entabulado, em que se deu a extinção dos processos de 

revisional de alimentos (Código n.º 127176) e execução de alimentos 

(Código n.º 139636), permanecendo o presente processo suspenso até o 

integral cumprimento do acordo.

Restou pactuado que, reconhecida a dívida alimentícia no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o executado efetuaria o pagamento do débito em 

12 parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos) reais, iniciando-se o 

pagamento no dia 05/07/2018 e encerrando-se em 05/07/2019.

Pois bem. Verifica-se que desde o vencimento da última parcela do acordo 

decorreram-se 07 (sete) meses, sem que a exequente postulasse pelo 

cumprimento do acordo, concluindo-se que o executado tenha cumprido 

fielmente o acordo pactuado.

Assim, antes o exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

cuja exigibilidade está suspensa pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

conforme previsto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 11 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56659 Nr: 4579-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM, SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DA SILVA 

RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Medida de Proteção n.º 4579-19.2008.811.0037.

Código n.º 56659.

Vistos etc.
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Primeiramente, renumerem-se corretamente as folhas dos autos a partir da 

f. 277, respeitando a ordem dos documentos juntados.

Diante dos relatórios apresentados pela equipe do Lar Maria das Graças e 

da unidade de internação de Cuiabá, defiro o pedido ministerial de f. retro e 

designo audiência concentrada para o dia 18/02/2020, às 17h00min.

Intimem-se o coordenador e a equipe técnica do Lar Maria das Graças, 

que deverão comparecer acompanhados da adolescente.

Intimem-se, ainda, o genitor, seus advogados, e a madrasta de Giovanna.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, em regime de plantão.

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9571 Nr: 171-73.1994.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO CADORE, TERCILIA VIRGINIA RIVA CADORE, 

MARIA MIOTTO CADORE, ANILDO CADORE, LUIZA FONTONA CARDORE, 

VALÉRIO CADORE, DECIO CADORE, CLOVIS CADORE, SADI CADORE, 

ALZIRA IRENE CADORE, ANTONINHO CADORE, SANDRA MARA CADORE 

WEIS, VALMOR CADORE, ANDRÉ QUEMPS CADORE, Mauricio Cadore

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 4,16 

(...), em consonância com o disposto no Provimento 42/2013 – CGJ.

Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar 

no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas se for o 

caso, incluir o valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar Guia. 

O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139516 Nr: 9976-49.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSG, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica dos Santos 

Azevedo - OAB:25644/O

 Vistos etc.

Considerando o pedido retro, bem como o pedido verbal da advogada Dra. 

Jéssica dos Santos Azevedo – OAB/MT 25.644, feito a esta magistrada 

para fazer carga dos autos, defiro o pedido de vista pelo prazo legal.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT, 12/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006941-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe 1006941-25.2018.8.11.0037 Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e 

Danos Morais Requerente: Luiz Antônio Pereir Requerida: Energisa – 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A Vistos etc. Frustrada a tentativa 

de composição, passo a sanear o processo. A preliminar de 

incompetência absoluta do Juizado Especial é impertinente, haja vista que 

a ação foi proposta e tramita na Justiça Comum. Outrossim, a arguição de 

ausência de interesse processual é inconsistente, eis que há evidente 

necessidade e adequação da ação que visa a declaração de inexistência 

de débito fundada em negativa do consumo de energia elétrica faturado. 

Por tais, rejeito as preliminares arguidas. A questão controvertida cinge-se 

à regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica da unidade 

consumidora nº 6/2652789-5, relativamente à fatura de maio de 2018. O 

aumento do registro faturado pode decorrer de diversos fatores, 

consoante apontamento das partes: 1) defeito no medidor de energia 

elétrica; 2) erro de leitura ou de cálculo; 3) irregularidade das instalações 

elétricas internas do imóvel; 3) descuido com aparelhos ligados; 4) 

utilização de aparelhos que consomem mais energia; 5) má utilização e 

conservação das instalações ou do uso inadequado da energia; 6) 

adaptações na unidade consumidora necessárias ao recebimento dos 

equipamentos de medição e custódia dos medidores. A apuração do fator 

que gerou o aumento de faturamento, ressalvado o erro de leitura ou 

cálculo, deve ser realizada mediante perícia técnica, consistente em 

vistoria no local onde está instalada a unidade consumidora e exame no 

medidor correlato (CPC, art.464, caput). Destarte, determino a realização 

de prova pericial. Nomeio como perito judicial o Sr. Altieres Schincariol 

Netto, engenheiro eletricista, CREA nº 173580-PR, com endereço 

profissional na Rua Piracicaba, nº 1351, apartamento 213, Centro, 

Primavera do Leste (MT), e-mail altnetto@gmail.com, (66) 99655-9054, o 

qual deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, em 5 

(cinco) dias. Ciente da nomeação, o perito apresentará, no mesmo prazo, 

currículo, com comprovação de especialização, bem como contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais. Aportando a resposta, intime-se a parte 

requerida, a qual suportará os honorários periciais, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários, em 5 (cinco) dias, após o que o juiz 

arbitrará o valor, determinando as demais providências. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, 

art.465, §1º). Concluídas as diligências, imediata conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003383-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BORTOLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS OAB - RS64990 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON PACHECO BARROS OAB - RS6103 (ADVOGADO(A))

WESLEY VANZELLA BARROS OAB - RS88867 (ADVOGADO(A))

TIAGO JALIL GUBIANI OAB - RS79193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL INACIO SALIM (REU)

FARID FELICIO CASSEB FILHO (REU)

RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB (REU)

MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM (REU)

AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003383-79.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória Requerente: André 
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Bortolon Requeridos: Agropecuária Xavante S/C Ltda. e Outros Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória proposta por André Bortolon, em face de 

Agropecuária Xavante S/A Ltda., Maria do Carmo do Espírito Santos Salim 

e Sucessão de Michel Inácio Salim, representado por Maria do Carmo do 

Espírito Santo, Renata do Espírito Santo Salim Casseb e Farib Felício 

Casseb, todos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

declaração de quitação da avença celebrada entre as partes, com 

validade do pagamento antecipado levado a efeito pelo autor, conforme 

disposições do contrato particular de compra e venda. Regularmente 

formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte demandada 

contestou a ação, refutando os argumentos lançados pela parte autora, 

especificamente quanto a eficácia do pagamento antecipado realizado 

sem observância do reajuste previsto para a data do vencimento, 

conforme disposição contratual, incorrendo assim em descumprimento da 

obrigação. Mediante citação de trecho do negócio jurídico, assevera que 

embora fosse possível a antecipação do pagamento, o reajuste observaria 

a data do respectivo vencimento, ou seja, do dia, mês e ano estabelecidos 

como do vencimento, e não da data da antecipação, gerando diferença de 

valores no importe de R$ 231.775,00 (duzentos e trinta e um mil, 

setecentos e setenta e cinco reais), os quais deveriam ser pagos até a 

data do vencimento da obrigação, ou seja 20/09/2017, sendo que, 

conforme disposição contratual, o pagamento deveria se dar mediante 

multiplicação de 24.230 sacas de soja pelo valor da saca vigente em 

Vacaria/RS, na data do vencimento da obrigação (20.09.2017). Aduz 

litigância de má-fé, uma vez que inequívoca a intenção da parte autora em 

se beneficiar em detrimento dos demandados, razão porque devem ser 

aplicadas as sanções disciplinadas pelos artigos 80 e 81 do Código de 

Processo Civil. Por fim, protesta pelo julgamento improcedente da 

demanda, com extinção do processo (Num.10217447). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a interpretação da cláusula contratual 

empregada pelos demandados, aduzindo que no instrumento de ajuste há 

expressa menção sobre a possibilidade de antecipação do pagamento, 

total ou parcial, hipótese em que o reajuste observaria a data do 

respectivo vencimento, ou seja, da data do pagamento. Assevera que se 

assim não fosse, evidentemente não seria possível realizar a antecipação 

integral da obrigação. Aduz a inexistência de má-fé, visto que a pretensão 

judicializada diz respeito ao direito de antecipação de pagamento de 

negócio jurídico, conforme previsão do instrumento. Protesta pelo 

julgamento procedente da ação, a fim de ser declarado o cumprimento da 

obrigação contratual (Num.10640623). Intimadas as partes para 

especificação de provas (Num.10776491), a parte autora protestou pela 

designação de audiência para instrução processual, arrolando 

testemunhas (Num.11539327). A parte requerida deixou transcorrer o 

prazo, sem qualquer manifestação, conforme certidão inclusa 

(Num.11735389). O feito foi saneado, sendo fixado como ponto 

controvertido o indexador a ser utilizado em caso de antecipação do 

pagamento (Num.12742154). Deprecada a oitiva das testemunhas 

arroladas, foram inquiridas na Comarca de Vacaria (RS), sendo encerrada 

a instrução, com abertura de prazo para apresentação de memoriais 

escritos (Num.23793394). A parte demandada apresentou memoriais, 

ratificando os argumentos lançados na peça contestatória, questionando a 

credibilidade da testemunha ouvida, que era ao tempo da celebração do 

contrato advogado do autor, presumindo-se interessado no deslinde da 

causa. Concluiu ressaltando o poder vinculante do contrato, além da 

inquestionável fixação de data futura e certa para indexação do valor da 

saca de soja, motivos pelos quais deve ser a demanda julgada 

improcedente (Num.24269348). A seu turno, a parte autora protestou pelo 

julgamento procedente da ação, diante do panorama probatório 

apresentado, bem como pela observância dos termos contratuais 

(Num.24794021). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. A questão controvertida 

cinge-se à extinção da obrigação, mediante pagamento antecipado da 

parcela variável, conforme valor da saca de soja fixada pela cotação da 

data do adiantamento (tese da parte autora) ou do vencimento contratual 

(teses da parte requerida). A parte autora assevera ter entabulado 

negócio jurídico de compra e venda de imóveis, mediante pagamento 

parcelado, ajustando o adimplemento das duas últimas parcelas mediante 

conversão de determinada quantidade de saca de soja (24.230sacas) em 

moeda nacional corrente, a ser indexada em datas determinadas 

(20.09.2017 e 20.09.2018), permitindo, ainda, o pagamento antecipado, 

integral ou parcial, sendo que nessa hipótese, a toda evidência, a 

indexação do valor a ser pago deveria ser fixado na data do respectivo 

pagamento, ou seja, na data do pagamento antecipado. Os demandados, 

por outro lado, embora concordem com a possibilidade de pagamento 

antecipado, refutam a assertiva decorrente da possibilidade de fixação do 

indexador pela cotação da saca de soja do dia do pagamento antecipado, 

sustentando ser necessária a complementação do valor pago conforme 

cotação da data prevista para o vencimento. As partes litigam, em suma 

essência, pela correta interpretação das cláusulas do contrato de compra 

e venda de imóveis, reproduzidas inclusive na escritura pública de compra 

e venda respectiva, cujos termos registro: “(...) e- R$ 1.575.000,00 (um 

milhão de reais), que serão pagos no dia 20/09/2017. f- R$ 1.575.000,00 

(um milhão de reais), que serão pagos no dia 20/09/2018. Parágrafo único: 

As parcelas acima descritas (itens “e” e “f”) serão pagas pelo 

Promissário-Comprador, com reajuste indexado pelo valor da saca de soja 

na data do respectivo vencimento. As partes, nesta data, atribuíram o 

preço da saca de soja, baseada no valor de Vacaria, ao valor de R$ 65,00 

cada saca, correspondendo, em 24.230 sacas de soja. Na época do 

respectivo pagamento o promissário-comprador realizará o pagamento em 

moeda corrente nacional. Convencionam as partes que o 

promissário-comprador poderá antecipar/adiantar o pagamento parcial ou 

total das parcelas acima descritas. Os pagamentos acima são vinculados 

a cláusula pro solvendo. Não poderá a promitente-vendedora, bem como 

seus sócios, darem em garantia as áreas objeto do presente instrumento. 

(...)” (Num.9229136). Como é possível notar, as partes convencionaram o 

pagamento das duas últimas parcelas mediante conversão do valor de 

determinada quantidade de soja (24.230sacas) em moeda nacional 

corrente, a ser cotada no dia do vencimento, o que caracteriza a 

pós-fixação do preço. Para efeito de contextualização, necessário tecer 

comentários acerca da negociação entabulada entre as partes, 

envolvendo fixação do valor de grãos. No âmbito das negociações 

envolvendo o mercado agrário, especificamente safra e pagamento 

mediante cotação do preço de grãos, é cediço a possibilidade de entabular 

acordo com pré ou pós-fixação do preço. Conforme lições do livre 

docente Fernando Campos Scaff, instrumento útil para reduzir os riscos 

inerentes à produção agrária, sempre sujeita às variações ambientais e de 

mercado que nela ocorrem de modo peculiar, está representado pela 

possibilidade de pré-fixação dos preços a serem recebidos em data 

determinada e posterior àquela da contratação, tal como ajustada com o 

comprador. A ocorrência de tal contratação é economicamente justificável 

e juridicamente possível.[1] A pós-fixação do preço, ao contrário, atrela 

maior risco ao negócio, sujeitando os contratantes à variação de preço de 

mercado. Esse risco representa característica intrínseca ao tipo de 

negócio, sujeitando as partes ao lucro ou prejuízo inerentes a tal variação. 

Problemas podem surgir, contudo. Contratos de compra e venda são, em 

regra, comutativos, ou seja, presume-se neles a existência de equilíbrio 

consensual entre prestação e contraprestação, ou seja, no caso entre o 

produto vendido e que deverá ser entregue no futuro e o seu preço. 

Todavia, existindo variáveis por vezes incontornáveis e um conjunto de 

fatores que sempre podem alterar o preço dos produtos agrícolas, 

principalmente daqueles negociados na qualidade de verdadeiras 

commodities, não é nada desprezível a chance de haver grandes 

variações entre os preços de mercado dos produtos verificados no 

momento da contratação e aqueles, alterados, no momento previsto para a 

entrega da mercadoria ao comprador. Colocam-se, aqui, frente a frente, 

princípios opostos que, com diferente intensidade, estruturam a teoria 

geral do contrato e orientam a análise dos intérpretes.[2] A problemática 

se instala quando, por exemplo, um contrato é fechado com pós-fixação 

do valor do soja e ocorre grave quebra na produção mundial do grão, 

fazendo com que o preço dispare e represente grande onerosidade ao 

produtor, ensejando eventual requerimento de revisão. Aí está o confronto 

entre o chamando “justo convencional”, ou seja, estabelecido a partir da 

livre negociação das partes, com o “justo natural”, que considera a 

equivalência real entre prestação e contraprestação. O argumento do 

beneficiado com a alta do preço se concentra no poder do livremente 

pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), sendo que a natureza da 

atividade agrária pressupõe oscilação de preço que poderia, inclusive, 

ocorrer no sentido inverso. A jurisprudência não é unânime, especialmente 

em razão da previsão do artigo 478 do Código Civil (Nos contratos de 

execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se 

tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em 

virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o 

devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a 

decretar retroagirão à data da citação), preponderando a resolução do 
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conflito pela observância dos princípios da boa-fé e da vedação ao 

enriquecimento ilícito. Sem maiores embargos da discussão teórica, no 

caso em exame, o contrato estabeleceu pós-fixação do preço do soja, 

prevendo prazo determinado para a indexação do valor, com base na 

cotação da saca de soja do dia do vencimento. Também é incontroversa a 

possibilidade de antecipação do pagamento. Ocorre que os termos 

positivados geraram ambiguidade na interpretação sobre o efetivo 

desdobramento do pagamento antecipado, especificamente quanto a qual 

data incidiria a base de cotação na hipótese de antecipação total, dando 

margem a duas conclusões: (i) seja qual for a data da antecipação, a 

indexação sempre observará a data estabelecida para o vencimento 

(20.09.2017) e (ii) a indexação, na hipótese de adiantamento, ocorreria 

pela cotação da saca de soja do próprio dia do pagamento. A 

interpretação sustentada pela parte requerida - como sendo a única 

possível, remete à indexação com base na cotação da data do vencimento 

já estabelecida (20.09.2017) - encontra óbice na seguinte hipótese: como 

se verificaria o pagamento integral, de forma antecipada, se não fosse 

utilizada a cotação do próprio dia do pagamento antecipado? A resposta é 

evidente. Só é possível realizar o pagamento antecipado de forma integral 

se for levado em consideração a cotação do próprio dia do pagamento. 

Veja que exigir a observância do reajuste do preço com base em cotação 

posterior subtrairia a própria essência do pagamento integral feito de modo 

antecipado. Logo, a interpretação objetiva da manifestação de vontade 

das partes, no que tange à possibilidade de pagamento antecipado, 

conduz à conclusão de que era plenamente possível a indexação pelo 

valor da cotação da saca de soja do dia do pagamento, assim como 

levado a efeito pelo autor. Isso porque, conforme lições do ilustre civilista 

Silvio Rodrigues: o contrato, negócio jurídico que é, tem como substrato 

elementar a vontade humana. Ao analisá-la, dois momentos distintos 

podem ser apreciados: um momento subjetivo, psicológico, interno, 

representado pela própria formação do querer, e um momento objetivo, em 

que a vontade se reflete por meio da declaração. Enquanto não se 

externa, mantendo-se oculta no espírito do homem, a vontade 

conserva-se ignorada de todos, não adquirindo, por conseguinte, 

relevância na vida dos negócios. Somente quando se manifesta de 

maneira séria, obrigante e definitiva é que vai repercutir no campo do 

direito, criando relações jurídicas. De maneira que, em rigor, é a 

declaração da vontade, e não ela própria, que constitui o principal objeto 

de estudo, neste ensejo.[3] Há que relevar, ainda, que se houvesse 

pretensão de ajuste posterior ao eventual pagamento antecipado, com 

observância da cotação do dia do vencimento contratual (fato que poderia 

ensejar, inclusive, saldo em favor do autor), a declaração de vontade 

deveria ter sido expressa, clara e inequívoca. Inexistindo tal cláusula 

contratual, a interpretação viável é a apontada pela parte autora. Portanto, 

no caso particular dos autos, é possível verificar o cumprimento da 

obrigação levando em conta a conversão realizada na data do respectivo 

pagamento, conforme previsão contratual. Dispositivo Isso posto, julgo 

procedente o pedido e declaro cumprida a obrigação representada pelo 

item “e” da parcela constante do contrato de compra e venda de imóveis 

incluso, conforme depósito antecipado dos valores, com utilização da 

cotação da saca de soja do dia do pagamento antecipado. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, restitua-se o valor 

depositado. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

M o r e i r a  J u í z a  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.conjur.com.br/2018-abr-20/direito-agronegocio-contratos-ve

nda-safra-futura-compromisso-revisao [2] Scaff. Fernando Campos. 

Contratos de venda de safra futura: compromisso x revisão. Disponível 

e m : 

https://www.conjur.com.br/2018-abr-20/direito-agronegocio-contratos-ve

nda-safra-futura-compromisso-revisao, em 05.02.2020 [3] RODRIGUES. 

Silvio, 1917 – Direito civil/Sílvio Rodrigues – São Paulo: Saraiva, 2003. 
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008181-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Autos nº 1008181-49.2018.8.11.0037– 

PJE Ação de Cobrança Requerente: Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S/A Requerido: Precon Construtora Ltda. Vistos etc. Frustrada 

a tentativa de composição e não sendo o caso de julgamento antecipado 

do mérito, passo a sanear o processo. Da declaração de saneamento 

Presentes todas as condições da ação e os pressupostos processuais. 

Julgo, por conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos 

Fixo os pontos controvertidos: 1) falha na prestação do serviço relativo a 

unidade consumidora nº 6/1648137-6, notadamente interrupções no 

fornecimento de energia elétrica; 2) erro no faturamento pela demandada; 

3) a existência do débito. da questão relevante de direito para o mérito A 

configuração da responsabilidade civil. do deferimento de provas e ônus 

processuais das partes Defiro a produção de prova oral postulada pela 

parte requerida (oitiva de testemunhas). Fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que a parte apresente o rol de testemunha (CPC, 

art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º). 

Depreque-se a oitiva da testemunha residente em Comarca diversa, com 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, devendo as partes serem 

intimadas da expedição da missiva e acompanhar o cumprimento da 

diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos 

de comunicação (CPC, art.261). Das providências derradeiras Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 08 de abril de 2020, às 

15h00min. Intimem-se os causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008181-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente da audiência designada conforme decisão do Id 

29005741, bem como para efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005917-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MERANCA BUENO PEREIRA OAB - PR45277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO TAUFIC PINTO OAB - PR75405 (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

porposta de honorárioas apresentado no Id 26686920.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005012-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

“Tendo em vista a ausência de intimação da parte autora, redesigno a 

audiência frustrada para a data de 1º de abril de 2020, às 17h00min. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2453-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUMM & CIA LTDA - ME, ADRIANE IOLANDA 

LERNER KUMM, JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2453-15.2016.811.0037 (Código 164527)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executados: Kumm & Cia Ltda - ME e Outros

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de endereço, mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

 Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei. Frustrada a 

tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades legais (CPC, 

art.257).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162752 Nr: 1561-09.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCIA PIERDONÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MOSENA - 

OAB:72174, PAULO BERTOL - OAB:RS/ 31.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20011 A, DANIELE DE FARIA 

RIBEIRO GONZAGA - OAB:OAB/GO 36528, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/

 Processo nº 1561-09.2016.811.0037 (Código 162752)

Ação Ordinária Declaratória c/c Condenatória

Requerente: Mara Lucia Pierdoná

Requerida: Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A

Vistos etc.

Intime-se o perito nomeado para declinar os parâmetros técnicos adotados 

para fixação dos honorários, apresentando a tabela de classe, em 5 

(cinco) dias, a fim de viabilizar a análise judicial quanto ao arbitramento.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109926 Nr: 241-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CAETANO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº 241-60.2012.811.0037 (Código 109926)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco Itaú S/A

 Executado: Gleison Caetano Soares

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151149 Nr: 4908-84.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLA'S BUFFET LTDA - ME, LEONI JOÃO SALLA, 

SALETE APARECIDA QUEIRÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RECREATIVA AQUATICA E 

BENEFICENTE PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY AMARAL - 

OAB:18.559, GILBERTO BRESCOVICI - OAB:11280-B/MT

 Processo nº 4908-84.2015.811.0037 (Código nº 151149)

Ação Declaratória de Ajuste Contratual

Requerente: Salla’s Buffet Ltda.

Requerida: Sociedade Recreativa Aquática e Beneficente de Primavera

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177414 Nr: 9282-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE RECRETIVA AQUÁTICA DE PRIMAVERA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLA'S BUFFET LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY AMARAL - OAB:18.559, 

GILBERTO BRESCOVICI - OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Processo nº 9282-12.2016.811.0037 (Código nº 177414)

Ação de Despejo por Falta de Pagamento

Requerente: Sociedade Recreativa Aquática de Primavera

Requerida: Salla’s Buffet Ltda. - ME

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151158 Nr: 4914-91.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155745 Nr: 7092-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA, RAFAEL CARLOTTO CORREA, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS, Samuel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, WERNER E WERNER LTDA - ME, EDI MARCOS 

WERNER, RENATO DIOMAR WERNER, V R WERNER ASSISTÊNCIA 

TECNICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença e documentos inclusos (f. 112/133).Prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158749 Nr: 8471-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO RODRIGUES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida (f. 96) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161049 Nr: 855-26.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:OAB/DF 24.233

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120746 Nr: 3234-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232751/SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, SIDNEI 

FERRARIA - OAB:SP/ 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3234-42-2013.811.0037 (Código 120746)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Executiva

Exequente: Banco Volkswagen S/A

Executada: Imperativa Transportes Ltda.

Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada (fls.117).

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140888 Nr: 112-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, VITOR HUGO 

SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA H. ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA H.ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:PR 25.009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:AOB/25009

 Intimo o advogado da parte requerida para retirar a carta precatória 
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expedida (f. 614) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142524 Nr: 945-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA 

RAMPAZZO SABATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O

 Intimo o advogado da parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida (f. 321) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147736 Nr: 3362-91.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:MT 19412, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 3362-91.2015.811.0037 (Código nº 147736)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Morais e Materiais

Requerente: Luciano Picoloto

Requerido: Ricardo Antônio Silvestri Bridi

Vistos etc.

Renove-se a intimação (fls.119).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59663 Nr: 7387-94.2008.811.0037

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZELIO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7387-94.2008.811.0037 (Código 59663)

Ação de Depósito

Requerente: Banco Finasa S/A

Requerido: Rizelio Souza de Almeida

Vistos etc.

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156441 Nr: 7366-74.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:MT/ 

12.951

 Intimo o advogado da parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida (f. 92) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70476 Nr: 2785-89.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113892 Nr: 4383-10.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B G SCHULTZ E CIA LTDA, BEATRIZ GARCIA 

SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Intimo a parte executada para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição inclusa (fls.122/123) e documentos que a acompanham, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122541 Nr: 5078-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINÉIA FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte devedora já foi citada conforme certidão de f. 87. 

Assim, intimo o advogado da parte requerente a indicar bens a penhora, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 192561 Nr: 5047-65.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. M. Oliveira Transportes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS, VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ADEMILSON BATISTA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, JOÃO 

ALBERTO DA CUNHA FILHO - OAB:10705, MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044, MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - OAB:84913

 Intimo o advogado da parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida (f. 150) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173549 Nr: 7110-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

CLEITON OTAVIO DA SILVA TRINDADE, ENOCS LUIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 

14618, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, Paula 

Vanessa Damaren Santos - OAB:24958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7110-97.2016.811.0037 (Código nº 173549)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural Primavera do Leste

Executado: Cleiton Otávio da Silva Trindade

Executado: Enocs Luis de Oliveira

Vistos etc.

 Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada (fls.117).

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 178-79.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lozar Reutov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL LACERDA BALAZEIRO - 

OAB:200717/SP, RICARDO DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:16970/MT, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, 

STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Intimo o advogado da parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida (f. 177) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36337 Nr: 4362-78.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN, PARASKEWIA KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 Diante da informação prestada retro, intimo as partes, facultando-lhes 

eventual manifestação, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55718 Nr: 3329-48.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTILIO REGINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte exequente para retirar a carta precatória 

expedida (f. 173) e diligenciar seu cumprimento, informando nos autos a 

distribuição em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106561 Nr: 5627-08.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA - ME, 

AGNALDO ROSA DE OLIVEIRA, SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100414 Nr: 8234-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8234-28.2010.811.0037 (Código 100414)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Denis Girolometto

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa e o bloqueio de veículos via Sistema RENAJUD, na 

forma postulada (fls.91).

Frustrada a pesquisa, autorizo a requisição de informações à Receita 

Federal, na forma postulada (fls.91v), via sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 
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seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128587 Nr: 1487-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:MT 19412, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimo a parte requerente para indicar bens a penhora. Prazo 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140330 Nr: 10419-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUIZA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 10419-97.2014.811.0037 (Código 140330)

Cumprimento de Sentença

Requerente: Banco Itaú-Unibanco S/A

Requerido: Israel Borges da Silva

Vistos etc.

Renove-se a intimação para entrega pessoal (fls.68).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146718 Nr: 2892-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO 

FERNANDO BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CÉSAR FRANCO - 

OAB:14.091/MT, ANA PAULA DORILEO CARDOSO - OAB:MT 15652, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, MARCELA CANCILIERI 

DO NASCIMENTO GALLETTI - OAB:13.363, PAULO CÉZAR DE 

FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 Processo nº 2892-60.2015.811.0037 (Código 146718)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Extra Caminhões Ltda.

Executados: Construtora Alfer Ltda. e Antônio Fernando Barison

Vistos etc.

Exaurida a finalidade do desarquivamento, retornem os autos ao arquivo, 

com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151012 Nr: 4845-59.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:RS/40.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Processo nº 4845-59.2015.811.0037 (Código nº 151012)

Embargos do Devedor

Embargante: Antônio Fernando Barison

Embargada: Extra Caminhões Ltda.

Vistos etc.

 Trata-se Embargos do Devedor opostos por Antônio Fernando Barison em 

face de Extra Caminhões Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual as partes transigiram nos autos da 

ação de execução de título extrajudicial em apenso n° 

2892-60.2015.811.0037 (146718), requerendo a extinção do feito nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim a 

perda do objeto da ação.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 800 Nr: 238-62.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM-EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, ALAN 

VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:MT 5.033, VASCO RIBEIRO G. 

DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Processo nº 238-62.1999.811.0037 (Código 800 – 033/1999)

Ação de Cumprimento de Sentença

Requerente: ADM – Exportadora e Importadora S/A e Outro

Requerido: Gilmar Nilson

Vistos etc.

O perito prestou esclarecimentos satisfatórios e a atualização do cálculo, 

após eventual homologação do cálculo de liquidação, será efetuada pelo 

contabilista do juízo.

Destarte, intime-se as partes para as derradeiras alegações acerca da 

liquidação, com ulterior conclusão para deliberação.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.
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Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41225 Nr: 3703-35.2006.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, GILMAR LUIZ 

CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimo o advogado da parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70453 Nr: 2762-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES NAVES, MÁRIO 

GARCIA NAVES, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRÉ-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, EMERSON MÁRIO 

MARÇAL PEREIRA - OAB:SP 135.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 Processo 2762-46.2010.811.0037 (Código 70453)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Elisabete Figueiredo Mamus

Executado: Montreal Indústria e Comércio de Pré-moldados Ltda.

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa de veículos via Sistema RENAJUD, com ulterior 

conclusão, acaso inexitosa, para análise do pedido de INFOJUD.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115707 Nr: 6277-21.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ILSOM MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação contida no AR de f. 102-v, intimo o 

advogado da parte requerente para manifestar o que entender oportuno. 

Prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68922 Nr: 1231-22.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉLIO RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3.928

 Processo nº 1231-22.2010.811.0037 (Código nº 68922)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Orélio Radin

Executada: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o requerimento 

incluso (fls. 665/670), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juiz de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69172 Nr: 1480-70.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA CARRETO, 

para devolução dos autos nº 1480-70.2010.811.0037, Protocolo 69172, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 562,62 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 104/106 e 

verso.

 Este valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o valor 

a recolher de Custas Judiciais: R$ 413,40 (...) e o valor a recolher de Taxa 

Judiciária: R$ 149,22 (...).

 Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar 

no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas se for o 

caso, incluir o valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar Guia. 

O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42650 Nr: 7029-03.2006.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILDA MARIA 

BELTRAME FRANÇA, para devolução dos autos nº 

7029-03.2006.811.0037, Protocolo 42650, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 1543-71.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARÇA BRANCA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, EVANDRO R.R. DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/5.958

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILDA MARIA 

BELTRAME FRANÇA, para devolução dos autos nº 

1543-71.2005.811.0037, Protocolo 33338, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121472 Nr: 3979-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA ALVORADA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3979-22.2013.811.0037 (Código nº 121472)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso – 

SICOOB Primavera

Executada: Churrascaria Alvorada Ltda. - ME

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para informar sobre o integral adimplemento 

do acordo, em 15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72315 Nr: 4630-59.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMF, JACKELINE MICHELS, CRISTIANO VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON PAULA DA SILVA, LUCIANO 

CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimo a parte requerente para manifestar da certidão de f. 344. Prazo 15 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000738-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FERREIRA BARCELOS OAB - SP372660 (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS SPADA OAB - SP346456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PINHEIRO SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Oficial 

de Justiça: ZONA 01 Diligência: jg EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL PROCESSO n. 

1000738-76.2020.8.11.0037 Valor da causa: R$ 2.549,00 ESPÉCIE: 

[Citação, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: SILVIA CRISTINA BUENO DE OLIVEIRA Endereço: RUA AMAURI 

SANCHES BANHOS, 279, JD AMORAS II, PARQUE DAS AMORAS II, SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15062-589 POLO PASSIVO: Nome: 

WILMA PINHEIRO SILVA COSTA Endereço: RUA CURITIBA, 815, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003786-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que, foram efetuadas as 

anotações devidas no sistema acerca do retorno destes autos da 

Segunda Instância. Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS 

AUTOS, com a finalidade de intimar as partes, para manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, 

sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006578-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBER MARTINS SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006201-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PICCININ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRADESCO SEGUROS S/A (DENUNCIADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIBIO FUNKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para manifestar-se sobre pedido do autor juntado no ID 

29088447, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005465-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000389-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIIL RIJKOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000389-10.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DANIIL RIJKOFF REU: CLAUDIO 

ADALBERTO ROMAGNOLI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE ajuizada por DANIIL RIJKOFF em face de CLAUDIO 

ADALBERTO ROMAGNOLI, todos devidamente qualificados nos autos. 

Acordo realizado em audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente 

quanto ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes e estando 

devidamente representadas, não há óbice algum quanto a sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo acima 

entabulado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Sem custas e taxas, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil. As partes renunciam ao prazo 

recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Revogo a liminar concedida no ID 

18661449. Saem os presentes intimados. Sentença publicada em 

audiência. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004635-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004635-83.2018.8.11.0037. AUTOR(A): EVERALDO LIMA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por EVERALDO LIMA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 24701596, comprovante de pagamento da 
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condenação, evidenciando que a parte requerida efetuou o pagamento da 

integral da obrigação. No ID nº 28571250, manifestação da parte autora 

requerendo expedição de alvará do valor depositado. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

alvará judicial eletrônico em favor da parte autora, conforme os dados 

bancários de ID nº 28571250, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. 

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR WIECHOREK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000978-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JANDIR WIECHOREK Vistos. Proceda-se a secretaria aos 

atos necessários para a liberação do valores depositados no ID nº 

13007320 em favor da parte requerente, conforme os dados bancários de 

ID nº 28403175, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Sem prejuízo, ante a certidão de trânsito 

em julgado (ID nº 26724137), bem como considerando a criação da Central 

de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças 

das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício 

Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor 

competente para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do retorno da 

carta precatória e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007348-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARROS POLIZELLI (REQUERIDO)

F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007348-94.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

REQUERIDO: F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME, FERNANDO BARROS 

POLIZELLI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de F BARROS 

POLIZELLI EIRELI ME e FERNANDO BARROS POLIZELLI, devidamente 

qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do bem: S10, Gasolina/ Álcool, Branca, Marca 

Chevrolet, Ano Fab. 2013, Ano Mod. 2014, Chassi 9BG148LP0EC403542, 

Renavam 00567528308, Placa OAP-5780, Cilindrada 141. Junta 

documentos. Decido. A mora está comprovada pelo instrumento de 

protesto (ID nº 27360541). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que 

os requeridos paguem integralmente a dívida, devendo incluir o valor das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo 

legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da 

liminar, citem-se as partes requeridas para, querendo, apresentarem 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que os devedores tenham efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência das partes requeridas 

ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do 

bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a 

parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do 

Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de 

meios para cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 10 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007348-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARROS POLIZELLI (REQUERIDO)

F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006346-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Michel da Silva Alves (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IRISMAR DAMASCENO DE PAULA OAB - RN4833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SABRINA LOPEZ DE MORAIS OAB - SP347228 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006346-89.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MICHEL DA SILVA ALVES 

EXECUTADO: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA Vistos. Certifique-se 

quanto ao decurso de prazo para apresentação de embargos à execução 

ou pagamento (ID nº 28349158). Após, remetam os autos conclusos para 

análise da petição retro. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003308-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

THAISSA THALULA TERRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003308-06.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: ARILIANE ALMEIDA 

SILVA & CIA LTDA - ME, ARILIANE ALMEIDA SILVA, THAISSA THALULA 

TERRES Vistos. Proceda-se a busca do endereço dos executados 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Sem prejuízo, expeça-se ofício a REDE ENERGISA, para que 

preste informações quanto ao atual endereço dos executados. Realizadas 

as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007388-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (EXECUTADO)

NATHALIA MARIA BARUFFI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007388-76.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: NATHALIA MARIA BARUFFI, ROGERIO FRANCISCO 

BARUFFI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de NATHALIA MARIA BARUFFI e ROGERIO FRANCISCO BARUFFI, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as partes 

executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 711.539,11 (setecentos 

e onze mil quinhentos e trinta e nove reais e onze centavos), acrescida 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimações dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente (ID nº 27389913 – pág. 3), salvo se outros 

forem indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007388-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (EXECUTADO)

NATHALIA MARIA BARUFFI (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007423-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007423-36.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA, MATEUS 

EDUARDO GONCALVES VIANA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA e 

MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a 

dívida no valor de R$ 871.272,88 (oitocentos e setenta e um mil duzentos e 

setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), acrescida das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do 

mandado de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e 

avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações 

dos executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pelas partes executadas e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados 

os executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

serão imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora 

será feita ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a 

que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiéis depositários, se não houver oposição do autor. Caso 

não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os 

executados deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 07 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007423-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002242-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002242-88.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Defiro prazo de 5 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. Declaro encerrada a instrução. Com a apresentação 

de alegações finais remissivas, retorne os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se. MYRIAN PAVAN SCHENKEL Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005287-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE AVICOLA SANTA ROSA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MÁRCIO ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005287-66.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BRASILVEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS REQUERIDO: SOCIEDADE AVÍCOLA SANTA 

ROSA LTDA - ME Vistos. Proceda-se a busca do endereço da testemunha 

MARCIO ROSA DE OLIVEIRA (CPF nº 272.753.588-08), através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. 

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, cancelo a audiência 

designada no ID nº 24123818. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003387-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO FERRAZ SALVADOR (REQUERENTE)

NEIDE DOS SANTOS SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE DE PAULA FREITAS OAB - PR66538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SIMAO OAB - PR45591 (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE E SILVA OAB - PR31486 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003387-48.2019.8.11.0037. REQUERENTE: NEIDE DOS SANTOS 
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SALVADOR, ELIO FERRAZ SALVADOR REQUERIDO: COMPANHIA 

PARANAENSE DE ENERGIA Vistos. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para 

a juntada do substabelecimento, conforme requerido. Tendo em vista que 

não houve a expedição do mandando de intimação da testemunha, ante a 

ausência do recolhimento das diligências necessárias, intime-se a parte 

requerente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de devolução da Carta Precatória. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 14 de novembro de 2018 Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007422-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007422-51.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA, MATEUS 

EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de MARCELO 

AUGUSTO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA 

e JOSE ANTONIO GONÇALVES VIANA, ambos devidamente qualificadas 

nos autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a dívida no valor 

de R$ 3.613.843,46 (três milhões seiscentos e treze mil oitocentos e 

quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), acrescida das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do 

mandado de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e 

avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações 

dos executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente (ID nº 27488976 – pág. 3), salvo se outros forem indicados 

pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrados os executados, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita ao advogado dos 

executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 10 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007422-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007421-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007421-66.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de MARCELO 

AUGUSTO GONÇALVES VIANA, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a dívida no valor de 

1.216.967,29 (um milhão duzentos e dezesseis mil novecentos e sessenta 

e sete reais e vinte e nove centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimações dos 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem indicados pelas partes executadas e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados 

os executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 
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Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

serão imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora 

será feita ao advogado dos executados ou à sociedade de advogados a 

que aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que os executados devem permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiéis depositários, se não houver oposição do autor. Caso 

não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os 

executados deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

Os executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 10 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007421-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005668-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005487-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005487-73.2019.8.11.0037. AUTOR(A): FRANCIELE SANTOS COSTA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos pela SEGURADORA LÍDER, aduzindo a 

existência de omissão na decisão de ID nº 27455189, uma vez que não 

pugnou pela realização da perícia médica para apurar o grau de lesão 

sofrido pela parte embargada, tendo em vista a juntada do laudo 

administrativo, bem como requer que a parte embargada arque com o 

pagamento dos honorários. No ID nº 28458237, a parte embargada pugnou 

pela rejeição dos pedidos, bem como pronunciou-se acerca do erro 

material constante no valor por extenso pela produção de perícia médica. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que a parte 

embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na 

verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se 

vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida. Insta consignar 

que a decisão observou todos os requisitos legais para sua existência e 

validade, não havendo que se falar em qualquer contradição que 

ensejasse sua reforma, como pretende a parte embargante. Desse modo, 

entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem 

por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo 

que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, 

vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Ademais, importante 

ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas 

da parte embargante ou responder questionamentos a respeito do 

comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades. Neste sentido: ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 

0057067-69.2010.8.19.0000 Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E 

OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS 

FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os 

presentes embargos de declaração com a finalidade de 

pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele 

observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. 

Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da 

pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os 

declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir 

omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se 

provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 

2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. 

(TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, 

Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA 

OITAVA CÂMARA CIVEL). De outro lado, constato que assiste razão a 

parte embargada, visto que a decisão de ID nº 27455189 merece reparo 

no que se refere ao erro material. Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão 

somente para sanar o erro material, fazendo constar: “(...)Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$700,00 (setecentos reais).(...).” No 

mais, permanecem inalterados os demais termos da decisão. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 
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cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005019-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ HENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005019-80.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: JAIR LUIZ HENN REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Inicialmente, verifico que a parte requerida arguiu preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir, vez que não desincumbiu do ônus que 

lhe competia, deixando de acostar nos autos elementos comprobatórios da 

prefalada rejeição. Contudo, referida alegação se confunde com o mérito, 

e será analisada como tal. Refutadas as preliminares, e estando presentes 

os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

maio de 2020, às 14h30min. Caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e 

seus patronos, ressaltando que se presumirão confessados os fatos 

contra eles alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. 

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Sem prejuízo, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que preste as informações 

conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004976-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR CAMINHAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004976-46.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO(A): ANTONIO CESAR 

CAMINHAS Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001449-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO GUINCHO WETEL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001449-86.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

REQUERIDO: AUTO GUINCHO WETEL LTDA - ME Vistos. Proceda-se a 

busca do endereço da parte requerida através dos convênios do TJMT. 

Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, 

intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004926-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA LOURENCETO (REU)

TANIA APARECIDA LOURENCETO 05628174920 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004926-49.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

REQUERIDOS (AS): TÂNIA APARECIDA LOURENCETO 05628174920, 

TÂNIA APARECIDA LOURENCETO Vistos. Proceda-se a busca de 

endereço das partes requeridas através dos convênios do TJMT. 

Inclua-se a minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, 

intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000845-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000845-28.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, JOSE ANTONIO 

GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA Vistos. Postergo a 

análise do pedido de ID nº 24576849. Intime-se a parte exequente para 

manifestar-se acerca da petição de ID nº 22267776, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, retornem conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000489-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)
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Anexo

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000489-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRA MUNDO TRANSPORTES LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para manifestar sobre os documentos id. 

29157840, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000677-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000677-21.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: SIRLEI TRINDADE Vistos. Considerando que parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo, nos termos do artigo 3º, §12, do Decreto-Lei 911/69, defiro a 

expedição de mandado de busca e apreensão, valendo a cópia da 

decisão (ID nº 29016871) como mandado. Cumpra-se com urgência. 

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000677-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000222-56.2020.8.11.0037. AUTOR(A): EDNALDO PEREIRA BRANDAO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento 

administrativo, uma vez que não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000225-11.2020.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO DOMINGOS DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento 

administrativo, uma vez que não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 
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exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000227-78.2020.8.11.0037. AUTOR(A): AILSON JOSE DE SOUZA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento administrativo, 

uma vez que não caracteriza o prévio requerimento somente a 

demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do protocolo 

de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, conforme 

determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que o protocolo administrativo deve ser feito com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo em vista o prazo para 

o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Outrossim, verifico que a parte requerente pugna pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita em seu favor, aportando aos autos, para 

tanto, carteira de trabalho, com registro datado de 2008. Assim, 

considerando o lapso temporal desde o referido registro, intime-se a parte 

autora para, no mesmo prazo, trazer documentos que demonstrem seus 

rendimentos atualizados (holerite, imposto de renda e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o 

protocolo administrativo e os documentos supracitados, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000579-36.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Da análise dos 

autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOUSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000461-60.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: FABIO SOUSA DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por B.V. 

FINANCEIRA S.A. C.F.I. em face de FABIO SOUSA DOS SANTOS, ambos 

qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição do veículo: marca VOLKSWAGEN GOL, modelo CROSSFOX 1.6 

MI 8V 5P, chassi nº 9BWAA05U5BT165661, ano de fabricação 2010/2011, 

cor VERMELHA, placa NPG8025, RENAVAM 0265278520. Juntou 

documentos. Decido. A mora está comprovada pela Notificação 

Extrajudicial e Aviso de Recebimento, bem como Instrumento de Protesto 

(ID nº 28530834 e 28530839). Assim, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 
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Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000603-64.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos. 

Da análise dos autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos 

apenas extrato para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando que seu 

único rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor 

análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

formulado na inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000611-41.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise 

dos autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERNANDO COSTA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000228-63.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANDRE FERNANDO COSTA 

AGUIAR REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte requerente não trouxe comprovante de prévio 

requerimento administrativo, uma vez que não caracteriza o prévio 

requerimento somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há 

comprovação do protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. 

Outrossim, conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 

6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, 

que os especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser 

feito com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

ação, tendo em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, 

§1º, da Lei n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000549-98.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JEOVA PEDRO REU: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de 

renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos contratados, 

não comprovando que seu único rendimento provém do benefício 

recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte autora, 

por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-96.2020.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000575-96.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO PAN Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000578-51.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO PAN Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000613-11.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000580-21.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Da análise dos 

autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000636-54.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, constato que a 

parte autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada 

por esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por 

instrumento público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código 

Civil, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual por meio 

de procuração por instrumento público, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do Código de Processo 

Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA 

ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto deve ser 

formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do 

Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 
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Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000624-40.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Da análise dos autos, constato que a parte 

autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada por 

esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a procuração 

outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por instrumento 

público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código Civil, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual por meio de procuração 

por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial, na forma dos 

artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do Código de Processo Civil. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. 

PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. 

IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A 

procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por 

instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, 

sendo insubsistente o documento firmado com mera impressão digital do 

outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, não regularizou sua 

representação processual no prazo assinado pelo Relator, o recurso não 

deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Novo CPC. (TJ-MG 

- AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de 

Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). Ainda, verifico 

que a parte autora junta aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000614-93.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000733-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL ANTONIO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000733-54.2020.8.11.0037. AUTOR: NORIVAL ANTONIO LOUBACK REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise dos autos, 

constato que a parte autora não é alfabetizada e que, contudo, a 

procuração outorgada por esta deu-se de forma particular. Assim, 

considerando que a procuração outorgada por pessoa analfabeta deve 

ser formalizada por instrumento público, nos termos dos artigos 215, § 2º, 

e 654 do Código Civil, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, apresentando procuração por instrumento público, sob pena 

de indeferimento da inicial, na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do 

Código de Processo Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto 

deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 

654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000631-32.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, constato que a 

parte autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada 

por esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por 

instrumento público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código 

Civil, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual por meio 

de procuração por instrumento público, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do Código de Processo 

Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA 

ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto deve ser 

formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do 

Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 
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não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000615-78.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000629-62.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, constato que a 

parte autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada 

por esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por 

instrumento público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código 

Civil, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual por meio 

de procuração por instrumento público, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do Código de Processo 

Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA 

ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto deve ser 

formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do 

Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL ANTONIO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000700-64.2020.8.11.0037. AUTOR: NORIVAL ANTONIO LOUBACK REU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, constato que a parte 

autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada por 

esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a procuração 

outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por instrumento 

público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código Civil, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, apresentando 

procuração por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial, 

na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do Código de Processo Civil. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA 

ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto deve ser 

formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do 

Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000736-09.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Verifico que a parte autora junta aos 

autos apenas extrato para declaração de imposto de renda fornecido pelo 
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INSS e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando 

que seu único rendimento provém do benefício recebido. Assim, para 

melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

formulado na inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Sem prejuízo, constato que o endereço da parte requerente diverge 

nos documentos apresentados nos ID 29120968/29120968 e no 

documento de ID nº 29120975. Assim, considerando que o comprovante 

trazido no ID 29120970 encontra-se em nome de terceiro estranho ao 

feito, e para melhor análise da correta fixação de competência, intime-se a 

parte autora para, no mesmo prazo, juntar aos autos comprovante de 

residência em seu nome. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000622-70.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. Da análise dos autos, constato que a parte 

autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada por 

esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a procuração 

outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por instrumento 

público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código Civil, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual por meio de procuração 

por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial, na forma dos 

artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do Código de Processo Civil. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. 

PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. 

IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A 

procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por 

instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, 

sendo insubsistente o documento firmado com mera impressão digital do 

outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, não regularizou sua 

representação processual no prazo assinado pelo Relator, o recurso não 

deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Novo CPC. (TJ-MG 

- AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de 

Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). Ainda, verifico 

que a parte autora junta aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL ANTONIO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000735-24.2020.8.11.0037. AUTOR: NORIVAL ANTONIO LOUBACK REU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Da análise dos autos, constato que a 

parte autora não é alfabetizada e que, contudo, a procuração outorgada 

por esta deu-se de forma particular. Assim, considerando que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por 

instrumento público, nos termos dos artigos 215, § 2º, e 654 do Código 

Civil, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, 

apresentando procuração por instrumento público, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do 

Código de Processo Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto 

deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 

654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL ANTONIO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000732-69.2020.8.11.0037. AUTOR: NORIVAL ANTONIO LOUBACK REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise dos autos, 

constato que a parte autora não é alfabetizada e que, contudo, a 

procuração outorgada por esta deu-se de forma particular. Assim, 

considerando que a procuração outorgada por pessoa analfabeta deve 

ser formalizada por instrumento público, nos termos dos artigos 215, § 2º, 

e 654 do Código Civil, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, apresentando procuração por instrumento público, sob pena 

de indeferimento da inicial, na forma dos artigos 76, § 2º, I, 320 e 321, do 

Código de Processo Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. AUTORA ANALFABETA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A procuração outorgada por analfabeto 

deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 

654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento firmado com mera 

impressão digital do outorgante. Precedentes. 2. Se a autora, analfabeta, 

não regularizou sua representação processual no prazo assinado pelo 

Relator, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2º, 

I, do Novo CPC. (TJ-MG - AC: 10521160114331001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 08/07/2019). 

Ainda, verifico que a parte autora junta aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 
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alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000713-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETH ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

ELIZETH ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000713-63.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: ELIZETH ALVES RIBEIRO, NILZETH ALVES RIBEIRO Vistos. 

Ante o teor da petição de ID nº 29071224, que informa que o feito foi 

distribuído equivocadamente para esta vara, determino a restituição dos 

autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição, com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-08.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000458-08.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

FABIANE EBONE SABINO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de FABIANE EBONE SOUZA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para 

aquisição do bem: Marca/Modelo PEUGEOT 208 ACTIVE, chassi nº 

936CLYFYYEB002258, ano/modelo 2013/2014, placa OBO7614, cor 

PRETA e RENAVAM 00551802677. Junta documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento, 

bem como Instrumento de Protesto (ID nº 28527268 e 28527269). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 

se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006175-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006175-35.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - ME 

Vistos. Primeiramente, acolho a emenda à inicial de ID nº 28603988. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela BC 

FINANCEIRA S/A CFI em face de TRANSPORTES KOVALESKI LTDA ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. 

lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo 

IVECO/STRALIS NR 740S46TZ (T.ALTO) 6X CAMINHÃO TRATOR, chassi 

nº 93ZS2STH0B8809465, ano/modelo 2010/2011, placa CUD9798 e COR 

BRANCA. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID nº 25324849). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste 

Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 

do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de 

meios para cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 
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exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 11 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006175-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004299-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES DE PAULA FRANCO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004299-79.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: ATAIDES DE PAULA 

FRANCO - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecidos por ATAIDES DE PAULA FRANCO - 

ME em face do BANCO BRADESCO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Se tempestivos, RECEBO os presentes embargos, sem efeito 

suspensivo, por estarem ausentes às hipóteses legais, conforme o artigo 

919 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de 

Processo Civil, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada 

para, querendo, responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena 

de revelia. Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso 

de julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000459-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. D. C. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000459-90.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE 

CARVALHO JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos, 

formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: Marca/Modelo FIAT STRADA, chassi nº 9BD27805MD7713205, 

ano/modelo 2013/2013, placa OAQ9469, cor BRANCA e RENAVAM 

00566141892. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento, (ID nº 28527289). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 

se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000457-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000457-23.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ELIO DONISETE SILVA BERNARDO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de ELIO DONISETE SILVA BERNARDO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo VOLKSWAGEN VOYAGE 

1.6, chassi nº 9BWDB45U4DT188496, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBI2718, cor BRANCA e RENAVAM 00493423788. Junta documentos. 

Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento, bem como Instrumento de Protesto (ID nº 28527255 e 

28527256). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos 

do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na 

qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o 

término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a 

dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3º, §2º, do 

Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 
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inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001351-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA RODRIGUES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento id. 29114255, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005782-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. D. C. (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES (REU)

REINALDO AGULHON (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DARCI CAMARGO (REU)

MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON (REU)

DORIVAL AGULHOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FONSATTI OAB - PR18678-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001979-22.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, DARCI CAMARGO, ROSA 

SALETI DE SOUZA CAMARGO, REINALDO AGULHON, DORIVAL 

AGULHOM, MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON Vistos. Considerando 

que não consta no acordo retro assinatura dos requeridos, intime-os para 

se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. PRIMAVERA DO 

LESTE, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 177897 Nr: 9530-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI, NUBIA 

GONÇALVES PEREIRA MARZINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL - OAB:351233, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA 

SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Processo nº 9530-75.2016.811.0037 (Código 177897)Vistos.Defiro o 

requerimento de fls. 179/182 e, com fundamento no artigo 809 do CPC, 

determino a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa 

Incerta em Ação de Execução por Quantia Certa. Citem-se os executados 

para pagarem a dívida no valor de R$2.072.449,04 acrescida das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de 10%, no prazo de 3 dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhes será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os 

executados, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá 

proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do artigo 830 do CPC. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel 

depositários, se não houver oposição do exequente. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). O reconhecimento 

do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução 

(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 

embargos, permitirá que os executados requeiram o pagamento do saldo 

remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês (artigo 916, do CPC). -se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

11 de fevereiro de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 208388 Nr: 3390-54.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Greice Cristina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ZAGONEL - 

OAB:36798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, HUGO 

ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285 MT

 Processo nº 3390-54.2018.811.0037 (Código 208388)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 235252 Nr: 6924-69.2019.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ZAGONEL - 

OAB:36798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/O, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285 MT

 Processo nº: 6924-69.2019.811.0037 (Código 235252)

SENTENÇA

Vistos.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ANTÔNIO CARLOS 

ZANGONEL em face do COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Intimado para proceder com o pagamento, a parte executada procedeu 

com a quitação do débito (fl. 10).

À fl. 12, a parte exequente informa que concorda com o montante 

depositado, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (fl. 12).

Em seguida, nada mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 230229 Nr: 4522-15.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MAIKON DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS PIZARRO 

TORRANO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285 MT

 Processo nº 4522-15.2019.811.0037 (Código 230229)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da parte 

requerente para impugnar a contestação.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 151753 Nr: 5170-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CIA LTDA, LUIS PIRES DUARTE, 

ROSILEI APARECIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 5170-34.2015.811.0037 (Código 151753)

Vistos.

 Aguarde-se o decurso do prazo determinado na certidão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 187502 Nr: 2730-94.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI, NUBIA 

GONÇALVES PEREIRA MARZINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Vistos.

 Homologo o pedido de desistência de oitiva da testemunha.

 Declaro encerrada a instrução.

 Saem os presentes intimados para apresentarem memoriais finais no 

prazo legal, na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 189727 Nr: 3772-81.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Vistos.

 Homologo o pedido de desistência da testemunha.

 Declaro encerrada a instrução.

 Saem os presentes intimados para apresentarem memoriais finais no 

prazo legal, na forma sucessiva.

 Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 179129 Nr: 10191-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº: 10191-54.2016.811.0037 (Código 179129)

Vistos.

Permaneçam os autos SUSPENSOS até o julgamento dos autos em apenso 

(Código 189727).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159972 Nr: 407-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para querendo, manifestar-se sobre a petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165898 Nr: 3121-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113840 Nr: 4130-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte impugnante, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 413,40 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 20/24.

 Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar 

no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas se for o 

caso, incluir o valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar Guia. 

O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26551 Nr: 2632-03.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES QUADROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, CARLOS CESAR APOITIA - OAB:7976/MT, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JULIA JANE DE SOUZA BRANDÃO - 

OAB:7.580/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT. 4.062

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67244 Nr: 6895-68.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALIT ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504-OAB/SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, EDUARDO MORAES RODRIGUES - OAB:15929/mt

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 1525-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VERONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173725, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521 MT, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 LAUDO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimação das partes para, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo 

pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102912 Nr: 2166-28.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALCEBIADES DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904, 

JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - OAB:MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT 11877-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130221 Nr: 2894-64.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA DE PAULA BATTAGLINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036/MT, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LARAH 

BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

2894-64.2014.811.0037, Protocolo 130221, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136417 Nr: 7892-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI FERRARI, 

DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VOLNEI 

LORENZZON, para devolução dos autos nº 7892-75.2014.811.0037, 

Protocolo 136417, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178806 Nr: 10015-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 402-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS ULISSES REZENDE IMAI - 

OAB:80952, PATRICIA GRASSANO PEDALINO - OAB:, PATRICIA 

GRASSANO PEDALINO - OAB:16932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 6489-47.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CARLOS PARMIGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para ciência 

quanto ao leilão designado para o dia 03/04/2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71748 Nr: 4063-28.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO, IARA LUIZA 

ROETGER MANFRÃO, CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA 

ROETGER MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:16843/O, FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - OAB:13821, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:7.530, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA BAIRROS - 

OAB:38.357, GERALDO LAFAIETE FERNANDES - OAB:66346/MG, 

JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, MAURA FALKEMACH DE LEAO - 

OAB:RS 64.945

 LAUDO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimação das partes para, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo 

pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48483 Nr: 3858-04.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPRIMA COMERCIO E REPR. DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE SARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4803 Nr: 163-57.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR A FEUERHARMEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159969 Nr: 405-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para querendo, manifestar-se sobre a petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163190 Nr: 1759-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA, MARCIO 

LUIZ APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para retirar a carta precatória expedida nos autos e comprovar sua 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164703 Nr: 2535-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA, MARIA HELENA VARGAS 

PAIVA, PAULO INACIO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao ofício retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178596 Nr: 9915-23.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY MORAES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT/ 3.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO RUWER 

- OAB:11311 MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para para 

querendo, manifestarem-se sobre a petição do perito, no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130585 Nr: 3205-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA 

CARDOSO DA SILVA, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO, 

FREDYSON RIBEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:MT 16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Ainda, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para retirar a carta precatória expedida nos autos e 

comprovar sua distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136573 Nr: 7998-37.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DELANI, DELCEU DELANI, IVANETE 

MARGARIDA DEBASTIANI DELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES LIMA, MARIA INES 

CAMPANARO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o advogado da parte requerida para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca da correspondência 

devolvida (fl. 76).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136725 Nr: 8101-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ADILSON JOSÉ 

VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente 

para querendo, manifestar-se sobre a petição retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137693 Nr: 8810-79.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE ALVES FERRARI, ANTÔNIO DARCI FERRARI, 

DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, Murilo 

Heitor Rezende Pereira - OAB:OAB-MT 25.674-O, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VOLNEI 

LORENZZON, para devolução dos autos nº 8810-79.2014.811.0037, 

Protocolo 137693, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 3861-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112954 Nr: 3592-41.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos da Segunda Instância. Nos termos da 

legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS, com a finalidade de intimar as 

partes, para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo, se 

for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento 

automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125292 Nr: 7866-14.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADILMO JOSE ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239192 Nr: 8114-67.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO FREU, SILVANA MARIA ZANELLA 

FREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PIZZARIA CANTINA DO 

NONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais conforme cálculo retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239292 Nr: 8115-52.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO 

JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, LUZINET SOBRAL DE 

OLIVEIRA, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas judiciais conforme cálculo retro, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32609 Nr: 862-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CREMA, MÁRIO CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para manifestarem-se acerca do retorno da carta precatória, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 1839-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - OAB:MT 

8727-B, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, RUDIMAR PANIS 

FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

considerando que a parte requerente já se manifestou, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, querendo, 

manfiestar-se quanto ao cálculo retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71946 Nr: 4261-65.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRANCELINO PARENTE PIZZARIA, 

JOSE VALMIR SERAFINI, EDILEUZA SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 
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diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 1525-69.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

querendo, manifestarem-se sobre ofício retro, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000655-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, o que deverá ser 

certificado, desde já homologo os cálculos apresentados na inicial e 

determino a expedição do precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 

3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie o levantamento dos 

valores discriminados. Com a confirmação do levantamento dos valores, 

retornem os autos conclusos para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000654-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GONDOLO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura digital. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000618-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000618-33.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido 

prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos 

apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou RPV, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie o levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO TAKAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 189 de 925



que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005241-48.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRA MARGARETE 

MEDEIROS TAKEMORI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a informação constante na certidão retro, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, CRM 5329/MT, para a realização da perícia, cuja data será 

designada pela Secretaria desta Vara e ocorrerá no Fórum desta 

Comarca. Ficam mantidos os demais termos da decisão que nomeou o 

perito Dr. Eduardo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006395-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IJOSEY BASTOS SOARES OAB - MS15432 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006395-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IONEIDE TEREZINHA 

BONADIMAN REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Da análise 

dos autos, verifico que ocorreu equívoco na intimação da parte requerente 

para impugnar a contestação, uma vez que esta foi realizada por sistema 

e, conforme consta no § 1º do art. 64 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 

de abril de 2018, a intimação da advocacia privada deve ser via Diário da 

Justiça Eletrônico (DJe). Assim, proceda-se a intimação da parte 

requerente para, querendo, impugnar a contestação e especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 123645 Nr: 6206-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ALONSO 

FERRAZ DA COSTA, JOENILSON CARLOS DE SOUZA, GERSON NUNES 

ARAÚJO, KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CELIO MARTINS DA 

SILVA, VOLNIR TAFAREL, ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA, JOSÉ 

CARLOS DO CARMO, ELIANE GUIMARÃES DE SOUSA, TAFAREL & CIA 

LTDA ME, J. V. P. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JANIO 

VIEGAS DE PINHO, AVALDI TAFAREL, DERNIVALDO GIL DO AMARAL, 

ACTIVA CONTROLE E GESTÃO LTDA, SEONIR ANTONIO JORGE, 

RONIMAIGUE MARTINS DA SILVA, M S CLAUDIO - ME, MARCOS 

SANTANA CLAUDIO, META CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 

OSWALDO SOUZA FARIAS, ONAIRA LOPES DE FARIAS, CONSTRUIT 

CONSTRUTORA LTDA, JOSEFA NASCIMENTO DO AMARAL, RRJ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RAMIS BUCAIR JUNIOR, 

ROGENA BUCAIR NOGUEIRA, JESSICA PERES BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719, EURIPEDES 

FERREIRA MARTINS JUNIOR - OAB:20393/O

 Vistos etc....É o relato do necessário. Decido.Considerando a duplicidade 

de defesas prévias apresentadas pelo requerido Dernivaldo Gil do Amaral, 

intime-se o mesmo para que no prazo legal esclareça quem está 

patrocinando a sua defesa nos autos, sob as penas da lei.Considerando a 

ausência de informação quanto a efetiva notificação dos requeridos e dos 

herdeiros de Reinaldo Coelho Cardoso, determino que seja certificado nos 

autos quais requeridos foram devidamente notificados, observando-se o 

aditamento de fls. 197/209 e a decisão de fls. 455, solicitando-se eventual 

informação junto ao Juízo deprecado.Após, colha-se manifestação do 

Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 116750 Nr: 7399-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO VIANA PEREIRA BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador, 

FERNANDA L. F. RIGO - OAB:18.480, JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 7399-69.2012.811.0037 (Código 116750)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FABIO VIANA 

PEREIRA BELO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos.

O cálculo da parte exequente foi homologado à fl. 272.

À fl. 276, a Fazenda Pública foi intimada para manifestar sobre a 

existência de débitos passiveis de compensação, nos termos do art. 100, 

§§ 9º e 10, da Constituição Federal.

Às fls. 281/291, o Município informou que a parte exequente lhe deve o 

valor de R$ 22.736,18 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e 

dezoito centavos), bem como pugnou pela compensação dos referidos 

valores.

Às fls. 293/295, a parte exequente manifestou concordância com a 

compensação de créditos, ressalvando que já havia pago parte do valor 

do débito fiscal listado pelo Município. Ainda, pleiteou a expedição de RPV 

dos honorários contratuais, separado do crédito do autor.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, verifico que as partes concordam em compensar os 

débitos fiscais com os valores a serem recebidos pelo autor.

Todavia, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o 

Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 

9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, de modo que a referida 

compensação, mesmo com anuência da parte exequente, não pode ser 

autorizada.

Neste sentido, veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE 

CRÉDITO FISCAL COM DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS. ART. 100, 

§§9º E 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.425/DF. 

1. A compensação de créditos fiscais administrativos com débitos 
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inscritos em precatórios é inconstitucional. 2. Conforme cita o Juízo 

impetrado, a decisão do STF diz que "o regime de compensação dos 

débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 

10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, 

embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a 

coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos 

Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o 

particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de 

Direito (CF, art. 1º, caput).3. (ADI 4.425/DF, Relator para o acórdão 

Ministro Luis Fux, DJe 19/12/2013)". 3. Segurança denegada. (TRF-4 – 

5017363-48.2019.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, 

Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 04/07/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, 

PARÁGRAFOS 2º, 9º, 10 E 12. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. (...). A controvérsia dos autos cinge-se à 

inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal de 1988, incluídos pela Emenda Constitucional nº 62/2009. - O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, em sessão realizada em 

14.03.13, por maioria, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas 

de inconstitucionalidade - ADI s n. 4357 e 4425 para declarar a 

inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional n. 62/2009, que 

instituiu o novo regime especial de pagamento de precatórios. Assim, com 

a decisão, foram declarados inconstitucionais dispositivos do artigo 100 

da Constituição Federal, que institui regras gerais para precatórios, e 

declarado integralmente inconstitucional o artigo 97 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que cria o regime 

especial de pagamento. - Verifica-se que quanto ao artigo 100, os 

ministros julgaram inconstitucionais em parte os parágrafos 2º, 9º, 10 e 

12, acompanhando o voto do ministro-relator (Min. Ayres Britto - 

aposentado). Os parágrafos 9º e 10 foram declarados inconstitucionais, 

por maioria de votos, sob a alegação de ofensa ao princípio da isonomia. 

Os dispositivos instituem a regra da compensação, no momento do 

pagamento dos precatórios, dos débitos que o credor privado tem com o 

poder público. A regra foi considerada inconstitucional porque acrescenta 

uma prerrogativa ao Estado de encontro de contas entre créditos e 

débitos, o que não é assegurada ao entre privado. - Acrescente-se que 

não há qualquer impedimento para que a Fazenda Nacional requeira a 

penhora desses valores objeto do precatório, perante o Juízo competente 

para processar e julgar a execução fiscal. Precedentes. - Ora, a 

inconstitucionalidade foi reconhecida e sobre ela não há dúvidas, ou seja, 

a compensação não pode ser realizada na forma anteriormente prevista. - 

No que se refere à modulação de efeitos da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal (Lei n. 9.868/99, art. 11, caput, § 1º), não 

prospera a objeção de que observar o entendimento sufragado por aquela 

Corte dependeria da publicação do julgado, para somente então tolher a 

vigência dos §§ 9º e 10º do art. 100 da Constituição da República, 

incluídos pela Emenda Constitucional n. 62/09. - Aliás, sobre o tema, o 

próprio e. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que "a modulação da 

eficácia da decisão proferida na mencionada ADI diz respeito ao 

pagamento parcelado dos precatórios, não interferindo na questão relativa 

à compensação débitos, cujos dispositivos foram declarados 

inconstitucionais" (AEXEMS 7387, relatora Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, DJE 05.03.2013). - Assim, não é possível acolher o pleito 

do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada. - Recurso 

improvido. (TRF-3 – AI 498581 - 0004920-41.2013.4.03.0000, QUARTA 

TURMA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 

19/09/2018, e-DJF3 Judicial 1: 10/10/2018).

No que tange ao pedido de fracionamento dos valores referentes aos 

honorários contratuais, consigno que o § 8º do art. 100 da Constituição 

Federal dispõe que “é vedada a expedição de precatórios complementares 

ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo”.

Destarte, o destaque dos honorários contratuais só pode ser feito no 

momento da expedição do alvará, já que o fracionamento do precatório é 

vedado pela CF.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de compensação e de 

fracionamento do valor do precatório.

Expeçam-se as requisições de pagamento referentes aos honorários 

sucumbenciais e do crédito da parte exequente, bem como proceda-se a 

liberação dos honorários de sucumbência relativos aos Embargos à 

Execução, depositados em favor do Advogado Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 198611 Nr: 7954-13.2017.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, ERALDO 

GONÇALVES FORTES, ELIETE BERALDO DE PIERI, JULIETE JANAINE 

BERALDO DE PIERI, LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, LUCIANO 

GLEDSON MONTEIRO CATELAN, MARINES NUNES TUBINO - ME, 

OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA - ME, JANDUY ALVES 

DE OLIVEIRA, FERNANDO ALVES DE SOUSA, VENCEDORA 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, E. B. DE PIERI EIRELI - EPP, 

SIMPLES CONTABIL EIRELI - ME, SARI CONTABILIDADE LTDA - ME, 

MARILENE PEGORARO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

OFFICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, MOISES GALBIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533, BRUNO 

CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR 

MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 

13905-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento cautelar interposto pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Getúlio Gonçalves Viana e outros, cuja liminar foi 

deferida às fls. 287/291, sendo o feito julgado procedente às fls. 956/958.

Interposição de embargos de declaração (fls. 959/973), seguido de 

manifestação do Ministério Público (fls. 976/999), sendo conhecido e 

provido em parte, conforme se afere da decisão de fls. 1000/1001.

Interposição de embargos de declaração (fls. 1002/1003), ao qual foi 

conhecido e provido, conforme decisão de fls. 1005.

Interposição de Recurso de Apelação (fls. 1014/1063), seguido de 

contrarrazões (fls. 1080/1091).

Certidão de impulsionamento com a intimação pessoal dos requeridos sem 

advogado cadastrado nos autos (fls. 1208).

É o relato do necessário. Decido.

Certifique-se quanto ao integral cumprimento das decisões e intimação de 

todos os requeridos, conforme disciplina o art. 274 e 275 do Código de 

Processo Civil da r. sentença que julgou o feito procedente, 

observando-se os embargos de declaração de fls. 1000/1001 e 1005.

Após, certifique-se quanto a tempestividade do recurso de apelação e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144908 Nr: 2007-46.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Koelzer Appelt, APPELT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, fica 

devidamente intimada a parte executada, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe R$ 

4.029,65 (...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 69.

 Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link 

“EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar 

no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na última opção 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher 

com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e também taxas se for o 

caso, incluir o valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar Guia. 
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O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a efetivação do 

recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51869 Nr: 7140-50.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL GONÇALVES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN RUIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 7140-50.2007.811.0037, Protocolo 

51869, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA PINTO RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. Ressalto que o laudo 

pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

MARCOS SADI LADVIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000183-59.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARCOS SADI LADVIG, VILMA PEREIRA LIMA REU: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR ACIDENTE DE TRANSITO C/C TUTELA DE URGENCIA PARCIAL 

ANTECIPADA ajuizada por MARCOS SADI LADVIG, representado por 

VILMA PEREIRA LIMA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Consta, em síntese, que o 

requerente sofreu acidente de trabalho, resultando em traumatismo 

encefálico com transtorno psiquiátrico secundário de impulsividade, 

agitação psicomotora, agressividade, transtorno de caráter crônico e 

irreversível, com grave prejuízo do juízo crítico, déficit cognitivo, motor e 

irreparável prejuízo de linguagem, de modo que necessita de 

acompanhamento e auxílio de profissionais especializados. Assim, pugna, 

liminarmente, que a requerida disponibilize o tratamento home care. No id n. 

28093240, foi determinada a avaliação junto ao paciente, o qual obteve 04 

(quatro) pontos na Tabela ABEMID, conforme apresentado no id n. 

28890426. Aportou aos autos o parecer do NATJUS-TJMT no id n. 

29130084. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Sobre a tutela de 

urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo 

códex: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a averiguação da tutela específica 

pleiteada, faz-se necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu artigo 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu artigo 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e 

à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. 

Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Conforme 

consta da inicial e dos documentos a ela acostados, o paciente necessita 

de tratamento domiciliar, bem como afirma que a sua família não possui 

condições financeiras suficientes para custear o tratamento. Diante da 

hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição 

Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da 

Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Não obstante, 

embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas 

em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo 

dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na 

efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao 

Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte, a própria coletividade. 

No caso dos autos, a parte autora pugna pelo tratamento domiciliar na 
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modalidade home care. Por sua vez, oportuno registrar que o tratamento 

home care nada mais é do que a assistência domiciliar, a qual é definida 

como um conjunto de procedimentos hospitalares possíveis de serem 

realizados na casa do paciente, que abrange ações desenvolvidas por 

uma equipe multiprofissional após a análise do diagnóstico de cada 

situação específica. O paciente deve passar por uma triagem a ser feita 

pelo médico, enfermeiro e assistente social a fim de se aferir se enquadra 

dentro dos critérios de elegibilidade ou não. Após essa triagem, o paciente 

recebe uma pontuação que servirá de base para saber o tipo de 

tratamento oferecido. Ressalta-se que, conforme consta na Tabela 

ABEMID, a pontuação varia de zero ao máximo de 19, sendo que a 

pontuação abaixo 7 significa que o paciente é inelegível para iniciar ou 

manter-se no programa de internação domiciliar, já a pontuação 

necessária para indicação de internação domiciliar precisa variar de 8 a 

12 pontos (baixa complexidade), de 13 a 18 pontos (média complexidade) 

e acima de 19 pontos (alta complexidade). In casu, o paciente atingiu 

apenas 04 (quatro) pontos na tabela ABEMID (Tabela de Avaliação de 

Complexidade Assistencial), de modo que, por ora, não resta demonstrada 

de forma incontroversa a necessidade de assistência de home care. 

Neste passo, o parecer do NAT foi no sentido de que não há documentos 

atualizados a fim de afirmar a necessidade de cuidados 

especializados/técnicos, caracterizando a necessidade de cuidados, que 

devem ser prestados por um dos familiares. Por fim, concluiu que não há 

urgência e/ou emergência no caso em tela. Dessa forma, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada na inicial. Cite-se o requerido para, 

querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no 

artigo 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000765-59.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOELLNER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LUIS THEISEN OAB - MT27184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000765-59.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: ANA MARIA GOELLNER IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ajuizado em face do GERENTE 

EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, devidamente 

qualificados nos autos. In casu, verifico que o fato de o remédio 

constitucional ter sido impetrado contra ato de autoridade federal 

configura a incompetência absoluta deste Juízo de Direito, conforme 

dispõe o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal, a saber: “Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) VIII - os mandados de 

segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados 

os casos de competência dos tribunais federais. ” Veja-se o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA 

DIRIGENTE DE SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Esta Corte firmou 

entendimento segundo o qual o critério para se estabelecer a competência 

para o julgamento do mandado de segurança é definido em razão da 

função ou da categoria funcional da autoridade indicada como coatora 

(ratione auctoritatis). Nessa senda, mostra-se despicienda a matéria 

versada na impetração, a natureza do ato impugnado ou a pessoa do 

impetrante. 2. No caso, figura no polo passivo do mandamus a sociedade 

anônima Liquigás, subsidiaria direta da Petrobras (sociedade de economia 

mista federal), que, em tese, exerce função federal delegada, porquanto 

suas atribuições decorrem e são, em princípio, controladas diretamente 

pelo poder estatal ao qual estão vinculadas. Precedentes. 3. Conflito 

conhecido para declarar competente a Justiça Federal. (CC 150.945/SP, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, 

DJe 20/09/2017) grifei. Destarte, não é caso de competência delegada. 

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito e, por consequência, DETERMINO A REMESSA DOS 

AUTOS ao Juízo Federal competente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000593-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VALERIANO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU 

BORTOLIN (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000593-20.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: DANILO VALERIANO FERREIRA IMPETRADO: PREFEITO 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU BORTOLIN, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por DANILO VALERIANO 

FERREIRA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que foi 

aprovado em 7º lugar no Concurso Público nº 01/2015, para o cargo de 

Arquiteto, para o qual o edital previa a formação de cadastro de reserva. 

Alega que, no decorrer do concurso público, foram convocados apenas 

os candidatos aprovados até o 6º lugar, sendo que dois deles não 

compareceram para tomar posse. Relata que, pouco tempo antes do 

término da validade do concurso, o Município ampliou para 5 (cinco) o 

número de vagas de Arquiteto no quadro de servidores efetivos. Ainda, 

afirma que, atualmente, existem apenas 4 (quatro) servidores efetivos 

ocupantes do cargo de Arquiteto. Assim, requer, liminarmente, que lhe 

seja assegurado o direito à nomeação ao cargo de Arquiteto pelo 

Município de Primavera do Leste, determinando a sua imediata convocação 

para preenchimento da vaga criada pela Lei Municipal nº 1.829/2019. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Imperioso destacar que o artigo 7º, III, 

da Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar 

em favor do impetrante, ante a existência de fundamentos relevantes, bem 

como que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a 

segurança. Como é cediço, para a concessão de liminar é imprescindível a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, no mandado de segurança faz-se 

necessário para obtenção da liminar a comprovação de plano, através de 

prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do 

direito, como nas cautelares. Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso entende: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E 

PENSÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS 

– FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – CARÊNCIA DE 

ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) 1. A teor do art. 7º, III da Lei 12.016/09, a concessão 

de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois 

pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da 

impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

ordem judicial, caso concedida ao final. (...).” (STJ - AgRg no MS 

17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012). O § 2º do art. 7º da Lei 

nº 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por 

objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a 

concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza” (1003670-90.2016.8.11.0000, MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO, Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 

23/05/2017). Hely Lopes Meirelles assim instrui: "Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 
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de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a 

sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança". 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 13.ª ed. São Paulo: RT, 

1989, p. 13). Outrossim, sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código 

de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 do mesmo códex: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso sub judice, afirma a parte impetrante que o ato praticado pela 

autoridade coatora é arbitrário e ilegal, pois não está de acordo com o 

entendimento jurisprudencial dispendido pelos tribunais, já que existem 

vagas a serem preenchidas por servidores aprovados em concurso 

público. Compulsando os autos, verifica-se pela documentação juntada 

aos autos que, de fato, a parte impetrante foi aprovada em 7º lugar no 

concurso público regido pelo Edital nº 01/2015, em cadastro de reserva. 

Contudo, é sabido que a aprovação em concurso público em posição 

classificatória, além do número de vagas ofertadas no edital, não atribui ao 

referido candidato o direito subjetivo à nomeação, mas, tão somente, a 

mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. Ainda, consoante esse 

entendimento, o direito oponível do candidato aprovado em cadastro de 

reserva é o de não ser preterido na ordem de classificação, durante o 

prazo de validade do concurso, em casos de publicação de novo edital 

com abertura de vagas ou de provimento de novas vagas criadas no 

setor. Veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

–CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL –– EDITAL Nº 001/2011-PMR/SEMEC – CANDIDATA 

CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – 

CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS POR LEI – PROCESSO SELETIVO DE 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LANÇADO APÓS A VALIDADE DO 

CERTAME – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

A contagem do prazo prescricional da ação ordinária contra a ausência de 

nomeação de candidato classificado em concurso público é a data do 

término do prazo de validade do certame. (...). Os candidatos aprovados 

fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para 

cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, 

mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por 

criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a 

juízo de conveniência e oportunidade da Administração (...). (STJ – AgInt 

no REsp 1509674/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017). A contratação 

temporária realizada após o término da vigência do concurso não 

demonstra a existência da preterição. Não existindo nos autos 

documentos que comprovem a existência de contratação temporária, em 

caráter precário, afasta-se a alegação de preterição ao direito de 

nomeação em concurso público. (Ap 23094/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017) grifei. EMENTA 

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR– CONCURSO PÚBLICO – 

PAPILOSCOPISTA – PCD – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO 

DE RESERVA – ALEGAÇÃO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

– RECURSO DESPROVIDO. A atual jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas 

no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito 

líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de 

validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo 

preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração. (N.U 1014160-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Além disso, a abertura de 

concurso com vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos 

aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses 

de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Veja-se o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE 837311) com repercussão geral: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO 

VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 

DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE 

SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A 

ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E 

INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. 

PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM 

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, 

MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 

FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA 

SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 6. A publicação de 

novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante 

a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a 

necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da 

vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do 

concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse 

público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de 

modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito 

subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de 

vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de 

realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja 

na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada 

em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade 

da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso 

público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), 

fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas 

seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação 

(Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada 

por parte da administração nos termos acima. 8. (...). 9. Recurso 

Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 

18-04-2016). Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta 

ação, enviando-lhe uma cópia da petição inicial, a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste informações que entender necessárias. Após o 

decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004972-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004972-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA MARTINS MACHADO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por MARIA MARTINS 

MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. No id n. 27854213, a parte 

requerida apresentou proposta de acordo, com a qual concordou a parte 

requerente no id n. 28988362. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo. Assim sendo, como as partes apresentaram ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo ofertado pelo INSS e aceito pela parte autora, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002875-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO FRANCISCO RIBEIRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002875-65.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARCOLINO FRANCISCO 

RIBEIRO NETO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, tampouco 

apresentou justificativa para sua ausência. Assim, verifico a ausência do 

interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000781-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (IMPETRADO)

RONAS ATAIDE PASSOS (AUTORIDADE COATORA)

Ronas Ataides Passos (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000781-52.2016.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDREIA NOVAIS DOS 

SANTOS BARRETO IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - 

IMPREV, RONAS ATAIDES PASSOS AUTORIDADE COATORA: RONAS 

ATAIDE PASSOS Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

impetrado por ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO em face do 

SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPREV), 

objetivando a suspensão e o ressarcimento dos descontos em folha de 

pagamento realizado em razão da fruição de licença-maternidade. No id n. 

5544451, o pedido liminar foi deferido. A parte impetrada apresentou 

informações no id n. 9035578, pugnando pela extinção do feito ante a 

perda do objeto, pois o salário maternidade já foi devidamente pago, 

inclusive em relação aos auxílios. Determinada a intimação da impetrante 

para se manifestar no feito, esta manteve-se inerte. No id n. 16225715, o 

Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, ante a perda 

superveniente do interesse processual. É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante 

a perda do objeto, visto que o impetrado cessou os descontos na 

remuneração da impetrante, além de efetuar o ressarcimento dos valores 

em parcela única, conforme informado no id n. 9035578, tornando 

prejudicada a ação mandamental. Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004513-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARATAO GAS E AGUA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004513-70.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: BARATAO GAS E AGUA LTDA 

- ME IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR impetrado por BARATÃO GÁS E ÁGUA LTDA EPP contra 

ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando a liberação do veículo e de sua carga, que foram 

apreendidos por apresentarem nota fiscal cancelada. No id n. 13973488, o 

pedido liminar foi indeferido. No entanto, em razão do lapso temporal desde 

a apreensão do veículo, houve a reconsideração da decisão, com a 

consequentemente determinação de liberação do veículo e da carga (id n. 

14230972). No id n. 14350673, o impetrado apresentou suas informações. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou por sua não 

intervenção, visto que não há interesse individual que tenha relevância 

social (id n. 15821935). É o relatório. Fundamento e decido. Considerando 
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as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de segurança 

está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No 

mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e 

garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais 

contra abusos praticados pelo Estado. Compulsando os autos, vislumbro a 

presença dos pressupostos autorizadores do mandado de segurança, eis 

que o direito invocado nos autos encontra respaldo jurídico. No caso dos 

autos, verifico que a mercadoria descrita na inicial encontrava-se 

circulando sem documentação fiscal idônea, tendo em vista o 

cancelamento da nota fiscal pelo emitente, razão pela qual houve a 

apreensão do veículo e da mercadoria. No entanto, mesmo após a 

correção da nota realizada pelo emitente, a mercadoria permaneceu 

apreendida por tempo superior ao necessário para averiguação de 

eventual irregularidade, razão pela qual houve a determinação de 

liberação no id n. 14230972. Consoante explanado na decisão supra, a 

apreensão só se justifica num primeiro momento para proceder à autuação 

fiscal, após o que as mercadorias devem ser liberadas, de modo que 

através de processo fiscal, assegurando ao contribuinte o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, é que poderá a Fazenda Estadual exigir 

seu pagamento, mediante ação própria. Nesse sentido: E M E N T A – 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE 

MERCADORIAS - ICMS A RECOLHER – APLICABILIDADE DA SÚMULA 323 

DO STF – INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO 

COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS - SENTENÇA 

CONFIRMADA. 1- A apreensão de mercadorias caracteriza ato ilegal e 

abusivo, já que a retenção dos bens não tem outra finalidade senão coagir 

o contribuinte a pagar o ICMS devido. 2- Aplicabilidade da Súmula 323 do 

STF: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos" 3- Sentença ratificada – concessão da 

segurança para ratificar a liberação das mercadorias apreendidas 

constantes nos Termos de Verificação Fiscal devendo as mercadorias 

ficarem retidas, somente, o tempo suficiente para lavratura do aludido 

Termo. (TJ-MS - Remessa Necessária: 08450071320168120001 MS 

0845007-13.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/06/2019). Destarte, considerando as lições acima 

colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da concessão da 

ordem no mandado de segurança, a procedência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para DETERMINAR a liberação do veículo Caminhão 

Mercedes Benz 1718, 2010/2011, placa MTT-8899, inclusive de sua carga, 

confirmando a tutela antecipada de id n. 14230972. Sentença sujeita a 

duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

baixas e comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000710-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON GOMES (REU)

JOAO BOSCO PEREIRA SANTOS (REU)

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REU)

CAROLINE ANDRADE BRIGNOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

MARIELY FERREIRA MACEDO OAB - MT16733 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000710-16.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: CAROLINE ANDRADE BRIGNOL, JOAO 

BOSCO PEREIRA SANTOS, ALIANDRE DE SOUZA DIAS, JOSE NILSON 

GOMES Vistos. Analisando os autos, verifico que o Ministério Público 

pugna pela desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Dessa forma, HOMOLOGO o pedido de desistência 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo 

a tutela antecipada deferida. Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após certificado o 

trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001262-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE CORRENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001262-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUNICE CORRENTE DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (SEGURADA 

ESPECIAL) ajuizada por CLEUNICE CORRENTE DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citada, a parte requerida ofereceu 

contestação (id n. 19800083), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no id n. 20825252. Em audiência de instrução foram ouvidas 

2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 
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exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se 

mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3. No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PÁG.). 

Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 2 (duas) situações. A 

primeira, se no momento de preenchimento do requisito etário o segurado 

cumprir o período de carência exigido nesta mesma data, não há 

necessidade de comprovação do trabalho rural até o requerimento do 

benefício, caso este seja posterior à data do preenchimento dos 

requisitos. A segunda, é se no momento do preenchimento do requisito 

etário o segurado não cumprir o período de carência, há necessidade de 

comprovação do trabalho rural até o momento do requerimento do 

benefício, ainda que de forma descontínua, desde que cumprida a 

carência exigida no ano do implemento das demais condições (artigo 142 

da Lei 8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista 

que não demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia 

de subsistência pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial 

à concessão do benefício pleiteado. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência 

de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002648-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 40ª CIRETRAN (IMPETRADO)

LENICE FREITAS TEIXEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002648-75.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: CLEVERTON AUGUSTO 

HENNERICH LOPES IMPETRADO: LENICE FREITAS TEIXEIRA, CHEFE DA 40ª 

CIRETRAN Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO 

DE LIMINAR, impetrado por CLEVERTON AUGUSTO HENNERICH LOPES 

contra ato imputado à CHEFE DA 40° CIRETRAN/MT – LENICE FREITAS 

TEIXEIRA, consistente no licenciamento do veículo e a emissão e entrega 

ao impetrante do competente CRLV – Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo, com a consequente liberação do veículo 

apreendido. No id n. 20139278, o pedido liminar foi deferido. No id n. 

20381303, a parte impetrada apresentou as informações, alegando a 

impossibilidade no cumprimento da liminar em razão da tramitação do 

processo 1002673-88.2019.8.11.0037, no Juizado Especial Cível de 

Primavera do Leste/MT, no qual o proprietário do veículo alega 

descumprimento do contrato de compra e venda, cuja manutenção da 

posse em favor do real proprietário (VAGNER) foi deferida por aquele 

Juízo. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou por sua não 

intervenção, visto que não há interesse individual que tenha relevância 

social (id n. 15757817). É o relatório. Fundamento e decido. De início, 

consigno que o mandado de segurança se constitui em remédio 

constitucional, no qual o direito invocado deve ser comprovado de plano, 

não sendo possível a realização de dilação probatória, pois o direito deve 

ser demonstrado já na inicial. Neste sentido, veja-se o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS 

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO 

MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA 
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MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a 

direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no 

momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 

2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito 

líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de 

comprovar a ilegalidade do ATO da autoridade tida como coatora. Caso 

contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. 

(TJ-MT – N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 

14/06/2019). No caso sub judice, a parte impetrante pugnou pelo 

licenciamento do veículo e a emissão e entrega ao impetrante do 

competente CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 

com a consequente liberação do veículo, vez que era detentor da posse e 

da propriedade do veículo, apesar de não ter realizada a transferência 

junto ao Detran. Todavia, consta dos autos que a posse do veículo 

retornou ao proprietário cadastrado no sistema do Detran, em virtude de 

uma liminar deferida no Juizado Especial Cível desta Comarca, de modo 

que o impetrante não mais possui legitimidade para demandar em Juízo 

quanto ao veículo objeto da ação. Dessa forma, não demonstrado o direito 

líquido e certo a ser amparado pela justiça, não há como acolher o pedido 

inicial. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, 

nos termos da Lei n. 12.016/09. REVOGO a liminar concedida no id n. 

20139278. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003126-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO JOSE BREMM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003126-20.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: ENIO JOSE BREMM 

IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ENIO JOSÉ BREMM 

contra ato ilegal e arbitrário imputado ao Ilmo. Sr. DIRETOR GERAL DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, consiste no condicionamento da liberação do licenciamento 

anual do veículo ao prévio pagamento das infrações de trânsito. No id n. 

13312008, o pedido liminar foi deferido. Informações prestadas pelo 

impetrado no id n. 14225174. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

pugnou por sua não intervenção, visto que não há interesse individual que 

tenha relevância social (id n. 15757817). É o relatório. Fundamento e 

decido. De início, consigno que o mandado de segurança se constitui em 

remédio constitucional, no qual o direito invocado deve ser comprovado de 

plano, não sendo possível a realização de dilação probatória, pois o direito 

deve ser demonstrado já na inicial. Neste sentido, veja-se o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS 

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO 

MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a 

direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no 

momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 

2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito 

líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de 

comprovar a ilegalidade do ATO da autoridade tida como coatora. Caso 

contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. 

(TJ-MT – N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 

14/06/2019). No caso sub judice, a parte impetrante pugnou pelo 

licenciamento do veículo, desobrigando do pagamento das infrações 

aplicadas a este, vez que não foi notificada das referidas multas. Em 

relação ao assunto, destaco que o licenciamento do veículo ocorre 

mediante o pagamento de todos os débitos, sejam tributos, encargos ou 

multas a ele vinculadas, independente da responsabilidade pelas infrações 

cometidas, conforme disposto no artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito 

Brasileiro: Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido 

ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e 

especificações estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente 

será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. O 

entendimento jurisprudencial pátrio é uníssono no sentido de que o 

condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento da multa é 

ilegal, quando o infrator não foi notificado de tal penalidade. Sobre o tema, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 127, que dispõe que “é 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado”. Destarte, em que pese o 

deferimento liminar e a declaração da parte impetrante de que não foi 

notificada das infrações, é certo que os atos administrativos gozam de 

presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte o ônus de 

demonstrar que não houve a sua notificação das multas aplicadas, o que 

não ocorreu no presente mandamus. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso assim entende: RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – 

VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 

SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido 

e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da 

impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do 

CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao 

pagamento de multas. (TJ-MT – N.U 0051074-65.2015.8.11.0041, MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN 

- CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS - 

ENCARGOS E MULTAS - ART. 131, § 2º, DO CTB - ATO ADMINISTRATIVO 

– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é 

possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial 

quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação 

probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do 

pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

3. No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem 

o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme 

preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de trânsito. Ausente ato 

ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 4. Recurso 

desprovido. (TJ-MT – N.U 1000587-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

27/05/2019, Publicado no DJE 19/06/2019). REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do 

direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade 

coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança 

vindicada. (TJ-MT – N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). Ressalto que, se não 

demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado pela justiça, não há 

como se acolher o pedido inicial, vez que não cabe dilação probatória na 

via mandamental. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A 
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SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. REVOGO a liminar 

concedida no id n. 13312008. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007273-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE FREITAS TEIXEIRA (IMPETRADO)

CHEFE DA 40ª CIRETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007273-89.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: NATALIA RODRIGUES 

ALVARES MACEDO IMPETRADO: LENICE FREITAS TEIXEIRA, CHEFE DA 

40ª CIRETRAN Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR impetrado por NATALIA RODRIGUES ALVARES 

MACEDO contra ato ilegal e arbitrário imputado a Ilma. Sra. CHEFE DO 40º 

CIRETRAN LENICE FREITAS TEIXEIRA, consistente no condicionamento da 

liberação do licenciamento anual do veículo ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. No id n. 16333170, o pedido liminar foi deferido. 

Informações prestadas pela impetrada no id n. 17362976. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou por sua não intervenção, visto que 

não há interesse individual que tenha relevância social (id n. 20118543). É 

o relatório. Fundamento e decido. De início, consigno que o mandado de 

segurança se constitui em remédio constitucional, no qual o direito 

invocado deve ser comprovado de plano, não sendo possível a realização 

de dilação probatória, pois o direito deve ser demonstrado já na inicial. 

Neste sentido, veja-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, 

mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou 

seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do 

mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo 

evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a 

ilegalidade do ATO da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o 

indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (TJ-MT – N.U 

1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019). No caso 

sub judice, a parte impetrante pugnou pelo licenciamento do veículo, 

desobrigando do pagamento das infrações aplicadas a este, vez que não 

foi notificada das referidas multas. Em relação ao assunto, destaco que o 

licenciamento do veículo ocorre mediante o pagamento de todos os 

débitos, sejam tributos, encargos ou multas a ele vinculadas, independente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas, conforme disposto no 

artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 131. O Certificado 

de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao 

Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 

CONTRAN. (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado 

estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas. O entendimento 

jurisprudencial pátrio é uníssono no sentido de que o condicionamento do 

licenciamento do veículo ao pagamento da multa é ilegal, quando o infrator 

não foi notificado de tal penalidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula nº 127, que dispõe que “é ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Destarte, em que pese o deferimento liminar e a 

declaração da impetrante de que não foi notificada das infrações, é certo 

que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e 

veracidade, cabendo à parte o ônus de demonstrar que não houve a sua 

notificação das multas aplicadas, o que não ocorreu no presente 

mandamus. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entende: 

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA 

RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, 

mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da 

impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do 

CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao 

pagamento de multas. (TJ-MT – N.U 0051074-65.2015.8.11.0041, MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN 

- CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS - 

ENCARGOS E MULTAS - ART. 131, § 2º, DO CTB - ATO ADMINISTRATIVO 

– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é 

possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial 

quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação 

probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do 

pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos 

administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 

decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração 

Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 

3. No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem 

o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme 

preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de trânsito. Ausente ato 

ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 4. Recurso 

desprovido. (TJ-MT – N.U 1000587-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

27/05/2019, Publicado no DJE 19/06/2019). REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do 

direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade 

coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança 

vindicada. (TJ-MT – N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). Ressalto que, se não 

demonstrado o direito líquido e certo a ser amparado pela justiça, não há 

como se acolher a inicial, vez que não cabe dilação probatória na via 

mandamental. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. REVOGO a liminar concedida no 

id n. 16333170. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-23.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000360-23.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITO ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Trata-se da ação anulatória de 

negócio jurídico c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar 

pleiteada por BENEDITO ARAÚJO em face de BANCO BMG S/A, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional, consistente na suspensão do desconto 

efetuado no benefício previdenciário da parte requerente, a título de 

empréstimo consignado no valor mensal de R$141,42(cento e quarenta e 

um reais e quarenta e dois centavos), sob pena de multa a ser arbitrada 

por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o requerente é titular do 

benefício previdenciário de n°189.467.931-5(aposentadoria por idade). 

Sustenta que aceitou um cartão consignado oferecido pela requerida em 

setembro de 2019, todavia o mesmo não foi encaminhado para sua 

residência. Afirma que na data de 27 de setembro de 2019, foi creditado 

em sua conta bancária o valor de R$3.627,10(três mil, seiscentos e vinte e 

sete reais e dez centavos), a título de empréstimo consignado. Relata que 

não realizou empréstimo com a requerida; registrou boletim de Ocorrência; 

moveu reclamação administrativa no Procon e o valor de R$3.627,10(...) 

foi estornado em 22 de novembro de 2019. Assevera que a requerida não 

cancelou o contrato de empréstimo consignado e vem sendo descontado 

mensalmente o valor de R$141,42(cento e quarenta e um reais e quarenta 

e dois centavos). Juntou Boletim de Ocorrência (id. n°28275713); 

Reclamação Administrativa (id. n°28275386); Boleto e comprovante de 

pagamento (id.n°28275696) e Extrato Bancário (id. n°28275696). É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão 

da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser 

atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de 

Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. Ou seja, 

extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. A problemática gravita em torno da legalidade ou não do 

desconto efetuado no benefício previdenciário da parte requerente pelo 

BANCO BMG S.A no valor mensal de R$141,42(cento e quarenta e um 

reais e quarenta e dois centavos), originado em 27 de setembro de 2019. 

Ab inítio, cumpre mencionar que, no caso concreto, aplicam-se as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, por envolver, ao menos em 

sua gênese, relação de consumo entre a partes com a prestação de 

serviços. Ademais, pelo simples fato de envolver operação bancária, 

incidem os princípios consumeristas, nos moldes da súmula n°297, do 

Superior Tribunal de Justiça, que reza “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à instituições financeiras”. Resta patente, portanto, 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. In casu, numa análise 

perfunctória dos autos, verifico que o pedido liminar merece prosperar, eis 

que diante da documentação acostada a inicial, notadamente o Boletim de 

Ocorrência, Reclamação Administrativa e o Extrato Bancário, demonstra a 

probabilidade do direito alegado. Ademais, valor de R$3.627,10(...) 

percebido em 27 de setembro de 2019 foi estornado através do boleto 

expedido pelo próprio banco réu, o que reforça ainda mais a plausibilidade 

do direito invocado. O risco da ocorrência de dano grave ou de difícil 

reparação mostra-se evidente diante da diminuição da fonte de renda da 

parte autora, principalmente se restar comprovada a inexistência da 

dívida, que acarretará por certo dano moral ao interessado. Ademais, se 

porventura provada a legitimidade da contratação, os descontos serão 

retomados em sua normalidade, podendo ainda a empresa ré lançar mão 

de outras formas de cobrança. Assim, o deferimento da tutela é medida 

que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida 

promova a suspensão do desconto mensal no valor de R$ 141,42 (cento e 

quarenta a um reais e quarenta e dois centavos), do benefício 

previdenciário da parte requerente de n°189.467.931-5, sob pena de multa 

que fixo em R$500,00(quinhentos reais) para cada cobrança efetuada até 

o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 10/03/2020, às 15h00min ficando a 

parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta de citação e intimação. 

Primavera do Leste-MT, 03 de fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000752-60.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

SOARES FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

04/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000753-45.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:AVELINE GAIL 

CALIXTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AVELINE GAIL CALIXTO 

POLO PASSIVO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 04/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSILYN BARBOSA KRUBNIKI TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000754-30.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANDRE IUDY 

MIAKI SCHULA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

QUEIROZ SULZBACH POLO PASSIVO: JESSILYN BARBOSA KRUBNIKI 

TEIXEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Vespertino Data: 04/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA PAULA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000755-15.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANDRE IUDY 

MIAKI SCHULA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

QUEIROZ SULZBACH POLO PASSIVO: TANIA PAULA OLIVEIRA SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 04/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000449-17.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SHARLES ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRON CRISTIAN FERNANDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002684-20.2019.8.11.0037. REQUERENTE: KAYRON CRISTIAN 

FERNANDES CARNEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

Designe-se audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e 

contato prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ILDEFONSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006259-70.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AMARILDO ILDEFONSO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007593-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIMISON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007593-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DHEIMISON DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 
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9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003226-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL CARDOSO DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004409-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004409-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE MEDEIROS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Para melhor elucidação 

dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a 

parte reclamante extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos 

de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 

15(quinze) dias, necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo 

prazo, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação 

em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Ultimadas as providências, volte-me conclusos. Primavera do 

Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007793-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007793-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LETICIA DE OLIVEIRA 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Para 

melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento 

em diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, necessário para aferir eventual 

direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como a 

aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Ultimadas as providências, 

volte-me conclusos. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007611-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007611-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WESLES RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, necessário para aferir eventual 

direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como a 

aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro. Ultimadas as providências, volte-me conclusos. 
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Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007716-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007716-40.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO 

DE JESUS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, necessário para aferir eventual 

direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como a 

aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Ultimadas as providências, 

volte-me conclusos. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO ITACARAMBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004419-25.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIO FRANCISCO 

ITACARAMBY REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, necessário para aferir eventual 

direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como a 

aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro. Ultimadas as providências, volte-me conclusos. 

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008052-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANI DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008052-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA IVANI DE DEUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES BACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001770-53.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGUES 

BACAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001358-25.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL FELIPE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Tendo em vista que a incompetência territorial 

pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, 

junte-se, no prazo de 15(quinze) dias, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001357-40.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL FELIPE REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, 

no prazo de 15(quinze) dias, comprovante de endereço contemporâneo à 

propositura da ação em seu nome, salientando que caso o comprovante 

de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de 

declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem 

como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o 

terceiro, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SEVERINO TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001928-11.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WELITON SEVERINO TELES 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SEVERINO TELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001927-26.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WELITON SEVERINO TELES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Designe-se audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e 

contato prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PINHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001120-06.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GRACILENE PINHO PIMENTEL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 
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designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

fo to  recen te .  Dec la ro  a  conexão  en t re  o s  a u t o s 

1001120-06.2019.8.11.0037 e 1001121-88.2019.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PEREIRA CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000757-82.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARCIEL 

PEREIRA CARDOZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 04/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PINHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001121-88.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GRACILENE PINHO PIMENTEL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Declaro a conexão entre os autos 1001120-06.2019.8.11.0037 e 

1001121-88.2019.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004905-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELITA CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008325-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008325-23.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ABIMAEL ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Designe-se audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e 

contato prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 
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até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1008323-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ABIMAEL ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Designe-se audiência 

de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005126-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005126-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, Designe-se audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes Leigos 

em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006016-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BATISTA TEODORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006016-63.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA BATISTA TEODORIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes Leigos 

em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006302-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FATIMA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 
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deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006015-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SEVERO BONFIM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006015-78.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EDILSON SEVERO BONFIM 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Tendo em vista que a 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do 

Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, em 15(quinze) dias, comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando 

que caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, 

deverá estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em 

cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a 

relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Primavera 

do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006296-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO GONCALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006296-34.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NILSO GONCALVES 

SAMPAIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002675-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002675-58.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIMAR VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

fo to  recen te .  Dec la ro  a  conexão  en t re  o s  a u t o s 

1002675-58.2019.8.11.0037 e 1002674-73.2019.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001316-73.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OSVALDO JOAQUIM DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução 

e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes 

Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as 

partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 
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a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ APARECIDA AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001350-48.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BEATRIZ APARECIDA 

AMORIM OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Tendo em vista que a 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do 

Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, em 15(quinze) dias, comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando 

que caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, 

deverá estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em 

cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a 

relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1001350 -48 .2019 .8 .11 .0037  e 

1001349-63.2019.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ APARECIDA AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001349-63.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BEATRIZ APARECIDA 

AMORIM OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Tendo em vista que a 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do 

Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, em 15(quinze) dias, comprovante de 

endereço contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando 

que caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, 

deverá estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em 

cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a 

relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de extinção. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1001350 -48 .2019 .8 .11 .0037  e 

1001349-63.2019.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000008-36.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Designe-se audiência de instrução e 

julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os Juízes Leigos 

em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que as partes 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005152-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA CABRAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Para melhor elucidação dos fatos 

narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a parte 

reclamante extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos de 

restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 

15(quinze) dias, necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo 

prazo, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação 

em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Ultimadas as providências, volte-me conclusos para sentença. 

Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SIMONE APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005150-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE APARECIDA CABRAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Para melhor elucidação dos fatos 

narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a parte 

reclamante extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos de 

restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 

15(quinze) dias, necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo 

prazo, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação 

em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro, sob pena de 

extinção. Declaro a conexão entre os autos 1005152-88.2018.8.11.0037 e 

1005150-21.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Ultimadas as providências, volte-me conclusos para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004749-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004749-22.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: EDNA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS MOTA Vistos, A Lei 8009/90, em seu art. 1º e parágrafo único, 

estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou 

da entidade familiar e, dos móveis que guarnecem a casa. Essa garantia 

abrange não somente os bens considerados essenciais à habitualidade, 

mas também, aqueles usualmente mantidos em um lar comum ou 

necessários à vida familiar, em consonância com o objetivo maior da Lei 

8.009/90, que visa garantir a dignidade da pessoa humana. Isto posto, 

INDEFIRO a penhora dos bens que guarnecem a residência da parte 

executada, porque impenhoráveis. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do 

executado, objetivando-se saber se há bens penhoráveis para garantia do 

débito exequendo. Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a 

penhora e avaliação do veículo mencionado ou de outro veículo 

porventura encontrado, nomeando o exequente como fiel depositário do 

bem e procedendo-se a remoção do veículo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012048-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MIQUEIAS SILVA FLOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012048-96.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: LUCAS MIQUEIAS SILVA FLOR Vistos, 

INDEFIRO o bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo informado no 

Id. 20238499, em nome da parte executada, tendo em vista que a restrição 

poderá afetar indevidamente interesse de terceiros, além disso, considero 

ineficaz tal procedimento, porquanto, a funcionalidade exige a inserção da 

avaliação do veículo, o que só pode ser obtido “icto oculi”, isto é, com a 

verificação real do estado dos automotores. De qualquer forma, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do veículo indicado, e, não 

sendo este localizado, sejam, desde logo, penhorado outros veículos ou 

bens penhoráveis encontrados na posse do executado. No ato da 

penhora deverá o Sr. Oficial de Justiça avaliar os bens e intimar o devedor 

da penhora e da avaliação, cientificando-o que o prazo para embargar a 

penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação de 05 (cinco) dias. Primavera 

do Leste-MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JALOM COSTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca 

do lançamento nos autos sob n. 29016473. Primavera do Leste-MT, 

12/02/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença 

Considerando a petição de cumprimento de sentença (ID 29136762), 

impulsiono o feito para INTIMAR a advogada da parte executada, para, 

querendo, realize o pagamento voluntário do valor da condenação, 

devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera do Leste-MT., 12 

de fevereiro de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO OLIVEIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000772-51.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CLECIO 

OLIVEIRA CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 
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GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 04/05/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILSE LOURDES DI DOMENICO FERRETI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Vistos, Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pleiteada por CLEBER FRANCISCO PIFFER 

QUADROS em face de ILSE LOURDES DI DOMENICO FERRETI, ambos 

devidamente qualificados na inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a requerida 

efetue a transferência da propriedade do veículo para o nome do 

Requerente. Dos fatos Relata o Reclamante que firmou instrumento 

particular de compra e venda do veículo FIAT/PALIO ELX, ano 2001/2002, 

Placa KAA3270, Chassi 9BD17141322110006, Renavan 00767922654, 

com a Requerida em 06 de dezembro de 2015, ficando esta última 

responsável por entregar a propriedade do veículo ao 

comprador/requerente. Alega que em razão das condições de avarias do 

referido veículo, o valor acordado para sua venda foi de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), o qual foi pago no ato da assinatura do contrato. Afirma a parte 

autora que, após a efetivação da compra, foram necessárias algumas 

manutenções no automóvel (motor, pintura, regularização dos documentos 

do veículo), que lhe custaram um montante de R$ 8.880,00 (oito mil e 

oitocentos e oitenta reais). Argumenta que a requerida não promoveu a 

transferência da propriedade do veículo para o nome da Requerente, 

conforme supostamente previsto na cláusula primeira do contrato firmado. 

Ressalta o autor que o veículo se encontra em poder de terceiro e que, 

conforme cláusula primeira, parágrafo segundo, está impossibilitado de 

transferir a propriedade do aludido bem móvel, visto que este não se 

encontra em seu nome. Sustenta que tentou solucionar o problema de 

forma amigável, mas não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: 

Documentos de Identificação (id. n°28672414); Declaração de 

Hipossuficiência e Procuração (id. n°28672413); Contrato Particular de 

Compra e Venda de Veículo (id. n°28672416); Recibo das empresas 

Andrade Auto Center e Araujo Funilaria e Pintura (id. n°28672417). É o 

relato. Decido. QUANTO À RESPONSABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE DO VEÍCULO: Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a 

responsabilidade da requerida de transferir a propriedade do veículo para 

o nome do requerente mediante a assinatura do contrato de compra e 

venda de 06/12/2015. Tal pedido revela-se prematuro para o deferimento 

da tutela de urgência, visto que NÃO CONSTA NAS CLÁUSULAS DO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA, firmado entre as partes e apresentado 

nos autos, que seria de responsabilidade da Requerida a 

TRANSFERÊNCIA da propriedade do veículo para o nome do Requerente. 

Em análise ao contrato, percebo que a Requerida ficou responsável 

apenas pela ENTREGA da propriedade do veículo, e não pela 

TRANSFERÊNCIA. Conforme o artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro, 

cabe ao proprietário, no presente caso o Reclamante, “adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo”, sendo que o prazo para que isso ocorra é de 30 

(trinta) dias. Além disso, verifico no extrato do DetranNet que pende 

alienação fiduciária sobre o veículo em questão, razão pela qual a 

transferência não seria possível sem a quitação do financiamento em 

nome da vendedora ILSE LOURDES DI DOMENICO FERRETI. Ademais, a 

parte autora não trouxe aos autos os documentos necessários para a 

transferência da propriedade do veículo no DETRAN, conforme exigido no 

artigo 124 do CTB, nem os comprovantes de pagamento das taxas do 

processo da referida transferência, dos licenciamentos, seguros DPVAT e 

IPVAs que estão em atraso, pois sem tal comprovação não seria possível 

a transferência. Ressalte-se, ainda, que para a concessão de tutela de 

urgência, é necessária a comprovação de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. (art. 27 da Lei12153/2009 c/c art. 300 do CPC). Por esta razão, 

não é possível evidenciar a probabilidade do direito, sem antes oportunizar 

a manifestação dos requeridos. Assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o INDEFERIMENTO do pedido de tutela de urgência 

QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, é medida 

que se impõe. QUANTO AO PAGAMENTO DO VALOR A TÍTULO DE 

PERDAS E DANOS: Tendo em vista que o valor requerido de R$ 18.382,51 

(dezoito mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) é 

referente a perdas e danos e o próprio autor afirma ter pago o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais) por ter avarias no veículo, revela-se prematuro 

o deferimento da tutela de urgência, nessa fase de cognição sumária, uma 

vez que não se identificam os requisitos próprios ao excepcional 

deferimento da tutela. Além disso, o pedido formulado em sede de tutela de 

urgência é o mesmo pretendido em razão do mérito, cabendo a análise 

quando da prolação da sentença, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório e a dilação probatória. Assim sendo, também 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência quanto ao PAGAMENTO DO 

VALOR À TÍTULO DE PERDAS E DANOS. Posto isso, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

07/04/2020, às 10h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 04 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRINA LIMA MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO PEDROSO DE LIMA (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000480-66.2020.8.11.0037. AUTOR: FABRINA LIMA MOREIRA REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ALVARO PEDROSO DE LIMA 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

REABILITAÇÃO QUÍMICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por FABRINA LIMA MOREIRA, 

assistido(a) pela Defensoria Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT e de ALVARO PEDROSO DE LIMA (todos 

qualificados na petição inicial). A requerente narra que é sobrinha do 

requerido, o qual vem sofrendo com suas patologias, esquizofrenia e 

usuário de entorpecentes (CID 10 F20). Relata que Alvaro apresenta 

comportamento agressivo e faz uso de medicamentos para controlar sua 

patologia, no entanto, devido a sua dependência química, deixa de 

administrar de forma correta os medicamentos necessários. Afirma que o 

sobrinho apresenta risco para si, para sua família e para a sociedade de 

modo geral, pois recentemente foi pego portando arma branca, e corre o 

risco de sofrer overdose, pelo excesso de uso de drogas. Dessa maneira, 

a autora pretende a concessão da tutela antecipada para que o(s) ente(s) 

público(s) requerido(s) adote(m) as providências necessárias para a 

internação do requerido de forma compulsória, em centro de tratamento 

especializado em reabilitação para dependência química. É O RELATÓRIO. 
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FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor da petição inicial e, sobretudo, pelo relatório médico 

subscrito pelo(a) Dra. Keila A. F. Klein (CRM/MT 10183), que indica a 

internação do requerido em Clínica ou Hospital especializado. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo teor da declaração médica e familiar, bem como pelo 

tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, em sendo-lhe a 

sentença favorável, este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de ALVARO PEDROSO DE LIMA (qualificado (a) na petição inicial), 

devendo o requerido, Município de Primavera do Leste/MT, custear o 

pagamento das despesas médico-hospitalares em Hospital/Clínica 

especializada em tratamento de dependência química, eleita a seu critério. 

Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a 

aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do 

CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários 

mínimos. SALIENTO que a desinternação do(a) paciente será precedida de 

Laudo da Equipe Multidisciplinar, independentemente de autorização deste 

juízo (que, contudo, deverá ser cientificado), em que deverá atestar que 

o(a) paciente encontra-se apto(a) para um convívio social equilibrado (não 

colocando em risco sua vida e a de terceiros), atestando que não se faz 

mais necessária sua internação compulsória. Igualmente, consigno ser 

DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE 

DO(A) PACIENTE DE VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. INTIME-SE o Gestor do 

SUS no âmbito municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, 

para que providencie o tratamento do(a) paciente, devendo a equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, 

com todos os meios necessários para conduzi-lo(a) à internação, no 

hospital/clínica eleita, sem prejuízo das providências necessárias, caso 

ele(a) se recuse em fazê-lo voluntariamente. A intimação deverá ser 

encaminhada para os e-mails disponíveis na Serventia Judicial, com as 

peças necessárias, e com o esclarecimento de que o Oficial de Justiça vai 

entrar em contato com essa Secretaria para combinar os procedimentos 

de encaminhamento do (a) paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos 

autos os dados completos da clínica/hospital para onde o (a) paciente for 

encaminhado (a), com os valores e vencimentos das mensalidades, para 

que este Juízo possa proceder ao bloqueio judicial, caso haja 

necessidade. Visando a efetividade da medida, DETERMINO o auxílio do 

SAMU e, ainda, a ser verificado antes de cumprir a medida de busca do 

(a) paciente, todas as condições para apreendê-lo (a), se for necessário 

sedá-lo (a), bem como quanto a disposição do local para mantê-lo (a) até 

que seja conduzido(a) para internação no Hospital Psiquiátrico 

Especializado/Clínica Especializada, devendo-se encaminhar esta decisão 

ao e-mail corporativo disponível na Secretaria, com a observação de que o 

Oficial de Justiça, quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado 

(se necessário). Pela mesma razão, REQUISITO, desde já, ao Comando da 

Polícia Militar local, que disponibilize, caso necessário, efetivo policial 

suficiente para proceder à captura e condução segura do(a) paciente, 

inclusive propiciando a segurança das demais autoridades envolvidas no 

caso, devendo-se encaminhar esta decisão ao e-mail corporativo 

disponível na Secretaria, com a observação de que o Oficial de Justiça, 

quando do cumprimento, solicitará o auxílio requisitado (se necessário). 

Tendo em vista que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, 

nomeio curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico (NAJU) desta 

Comarca que, por intermédio do(a) seu(ua) representante, Dr.ª Anna Paula 

Landim da Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá patrocinar a defesa 

do(a) requerido(a), requerendo o que for de direito. Diante do quadro 

físico, psíquico e social descritos pelo médico, determino a CITAÇÃO do 

Curador Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa dos 

interesses do(a) requerido(a)/paciente. No que diz respeito ao custeio do 

tratamento, faz-se prudente que seja custeado pelo réu, pois, sem dúvida, 

não se pode deixar ao desamparo as pessoas necessitadas. O direito à 

saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do poder público. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação, intimação/ofício, inclusive como mandado de internação e ofício de 

requisição ao SAMU e à Polícia Militar, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 7 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001266-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001266-47.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA DE PAULA ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a 

necessidade de que a atualização do cálculo seja feita pelo Departamento 

Auxiliar da Presidência, TORNO SEM EFEITO O OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 

66/2019. Solicite-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça a apuração do valor líquido devido, juntamente com 

a distinção da atualização monetária, juros e deduções tributárias, nos 

termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017-CM, instruindo-se o 

expediente com as peças exigidas naquele Provimento. Enquadrando-se o 

débito como RPV (art. 13, § 2º, da Lei 12.153/2009 c/c art. 1º da Lei 

Estadual 10.656/2017), expeça-se ofício requisitório diretamente ao ente 

público citado, para pagamento do valor indicado por aquele 

Departamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo à Fazenda 

Pública emitir e recolher as guias de tributação, assim como comprovar 

todos os pagamentos nos autos. O ofício requisitório deverá obedecer ao 

modelo constante do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser instruído 

com as peças lá apontadas. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se o 

processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, solicite-se do 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a apuração da mora, para fins de sequestro do numerário, em 

conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 e o Provimento nº 

11/2017-CM. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009). 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000246-21.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDINHO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, Verifico 

que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, conforme termo de 

acordo juntado nos autos (id. n°25065108). Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013). Nestes termos, considerando que a matéria 

desta lide está relacionada a direito disponível e as partes são capazes, 

não verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art.487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS SCHROETER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006199-63.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VICENCIA PEREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: IRMAOS SCHROETER LTDA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre VICENCIA PEREIRA DA COSTA E IRMAOS SCHROETER LTDA, 

noticiado nos autos em Id. 28486840, cujo cumprimento integral já foi 

comunicado em Id 28486840. Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Deixo de deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que o 

montante já foi pago, em espécie, no escritório da advogada da 

requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – 

MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007823-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007823-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDUARDO LOPES 

DAMASCENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais pleiteada por EDUARDO LOPES 

DAMASCENO contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Alega que foi 

negativado indevidamente pelo reclamado, com o qual não tem relação 

jurídica e nem dívida. A reclamada, na contestação, sustenta a relação 

jurídica e a subsistência da dívida e argumenta que a inclusão do seu 

nome no rol dos maus pagadores deu-se de forma legítima, em 

decorrência do não pagamento das obrigações assumidas. Juntou 

contrato devidamente assinado pelo reclamante, documentos pessoais, 

proposta de adesão e outros documentos obtidos no ato da contratação. 

A impugnação reiterou os argumentos da petição inicial. A audiência de 
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conciliação restou infrutífera. Vieram os autos conclusos para sentença. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente. Da Preliminar de 

Incompetência do Juízo Em que pese a parte requerida tenha alegado 

incompetência do Juízo sob o argumento de que seria necessária a 

realização de perícia grafotécnica, o que acarretaria em extinção do feito 

sem julgamento de mérito, entendo que tal procedimento não é necessário 

no presente caso, vez que as assinaturas constantes nos documentos 

juntados pela ré, são idênticas às assinaturas apostadas nos documentos 

juntados pela autora, inclusive as assinaturas dos documentos pessoais. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – 

Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a celebração do 

contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em conta corrente 

a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas parcelas – 

Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos documentos 

pessoais da autora – Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto 

probatório suficiente - Comprovação inequívoca, pela ré, de que a 

inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação proposta a 

despeito da existência comprovada da contratação e da dívida – Litigância 

de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por litigância de 

má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, não há 

necessidade de realização de perícia e não há que se falar em 

incompetência do Juizado Especial para julgar a presente ação. Portanto, 

afasto a preliminar de mérito vindicada. Passo à Análise do Mérito. 

Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos o Contrato de Abertura de Conta Corrente, 

devidamente assinado pelo autor, o que demonstra a relação jurídica entre 

as partes, bem como que o requerente contratou os serviços e não 

adimpliu com o pagamento. Cumpre mencionar que a assinatura constante 

no contrato de abertura de conta é idêntica a assinatura constante nos 

documentos juntados pelo autor. Além do contrato assinado, a reclamada 

juntou proposta de adesão assinada, check list de documentos, cópia do 

RG do reclamante obtido no momento da contrataçlão, declaração de 

trabalho em grande empresa agropecuária da cidade e região (todos 

constantes do id. 20065033), e ainda faturas autênticas do cartão de 

crédito do reclamante, com compras inúmeras em comércio local, cujo 

endereço inclusive confere com o constante do contrato assinado e com o 

comprovante de endereço apresentado na petição inicial. Vale ressaltar 

que o Banco HSBC foi INTEGRADO ao Banco Bradesco, que passou a 

adquirir todos os direitos do primeiro. NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO AOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. Portanto, há de se 

concluir que o autor utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral. d. Indefiro a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência 

de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, proceda-se conforme dispõe a CNGC. Primavera do 

Leste/MT, 12 de fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006533-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT (REQUERIDO)

OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GALICIANO NUNES OAB - SP180595 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006533-97.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA REQUERIDO: OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO 

MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SECCIONAL MINAS GERAIS, CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO 

EST DE MT Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA E OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS, 

noticiado nos autos em Id.28948611, em conformidade com o art. 487, III, 

alínea “b”, do CPC/2015. Intime-se o requerente para apresentar os dados 

para emissão de alvará referente ao valor pago a título de danos morais. 

Após, EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR 

DEPOSITADO JUDICIALMENTE, até zerar a conta. Cumpra-se. Após, 

arquive-se. Primavera do Leste – MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007845-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELIANE DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007845-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: DELIANE DA SILVA SOUZA Vistos, Trata-se de Ação de 

Cobrança pleiteada por ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP em face de 

DELIANE DA SILVA SOUZA. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se a cobrança de 

algumas compras de roupas e calçados efetuadas pela Reclamada na 

empresa Reclamante na forma de 6 (seis) duplicatas (PD0021795, 

PD0022943, PD0023828, PD0023798, PD0023797 e PD0021862) emitidas 

pela Requerente e devidamente assinadas pela Requerida, sendo que a 

forma de pagamento escolhida em duas delas foi de uma parcela para 30 

dias e as demais de forma parcelada em até 6 vezes, cujos vencimentos 
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ocorreram entre os dias 24/06/2017 até 14/12/2017, sendo os valores das 

duplicatas de R$261,40 (duzentos e sessenta e um reais e quarenta 

centavos), R$61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos), R$29,00 

(vinte e nove reais), R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), R$ 

502,50 (quinhentos e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 142,40 (cento 

e quarenta e dois reais e quarenta centavos), totalizando o montante de 

R$ 1.037,10 (um mil e trinta e sete reais). Entretanto, já foi pago uma 

quantidade, faltando, ainda, o pagamento pela Requerida de R$ 938,70 

(novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos). Devidamente citada 

e intimada a parte reclamada para comparecer na audiência e se 

defender, quedou-se inerte, não comparecendo à audiência e não 

apresentando contestação. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da 

parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. ” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz. ” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

cobrança dos valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte 

reclamada, posto que incumbe a ela provar a veracidade de seus 

alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, 

do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que os valores 

suscitados decorrem do descumprimento da obrigação de pagar e 

consequente prejuízos suportado pela parte promovente. Ademais, a 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos as respectivas duplicatas que a Reclamada não logrou êxito em 

compensá-las. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento do valor de R$938,70 (novecentos e trinta 

e oito reais e setenta centavos) referente às parcelas não pagas das 

duplicatas PD0021795, PD0022943, PD0023828, PD0023798, PD0023797 e 

PD0021862. O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e 

acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

vencimento da dívida. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Transita em julgado e não 

havendo pleito executório, arquive-se definitivamente, com baixa. 

Primavera do Leste/ MT, 11 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003673-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOLER PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO SOFISA SA (REQUERIDO)

LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003673-26.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VALDOMIRO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: LH1010 SERVICOS DE CORRESPONDENTE BANCARIO 

LTDA, BANCO SOFISA SA, GUSTAVO SOLER PEREIRA Vistos, Para a 

obtenção de informações dos litigantes diretamente nos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (INFOJUD, RENAJUD, 

BACENJUD e INFOSEG) é necessário a indicação do CPF da parte 

solicitada. In casu, a parte demandante foi intimada para apresentar 

documentos indispensáveis da parte requerida GUSTAVO SOLER 

PEREIRA, em especial (CPF, RG, ENDEREÇO) e não o fez, pois sustenta 

que é impossível a obtenção de tais informações sem o auxílio do Poder 

Judiciário. Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a petição inicial em 

relação ao requerido GUSTAVO SOLER PEREIRA. Retifique-se a autuação 

para excluir do polo passivo a pessoa de GUSTAVO SOLER PEREIRA. 

Designe-se audiência de conciliação com as providências de praxe. 

Cite-se e intime-se os demandados LH1010 SERVIÇOS DE 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA e BANCO SOFISA S.A. Primavera 

do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FACCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARDO MANOEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

FRANCIELE PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000553-77.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO FACCHIN 

REQUERIDO: FRANCIELE PEREIRA DA CRUZ, ELIARDO MANOEL FERREIRA 

DE SOUZA Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Passo ao exame de MÉRITO. O 

processo deverá ser extinto por falta de interesse do Requerente. 

Compulsando os autos verifico que o Requerente deixou de impulsionar os 

autos no sentindo de manifestar informando novo endereço do Réu para 

citação, conforme certidão (id. 20981882 ). Nesse sentido: Ementa: 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO 

CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 71004466843 - Relª. 

juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013). Grifei. Outrossim, 

verifica-se que o feito se encontra paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” DISPOSITIVO Ante 

ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, diante da inércia evidenciada, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 12 de fevereiro de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004826-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004826-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Homologo a desistência da 

presente ação movida por CARLOS HENRIQUE FERREIRA em desfavor de 

VIVO S.A., para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, conforme 

requerido na petição de Id 29067278. Em consequência, julgo extinto o 

presente feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Publicado e registrado no Sistema. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observado as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRA NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000984-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: VALMIRA NEVES DE OLIVEIRA Vistos. Homologo a 

desistência da presente ação movida por ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP em desfavor de VALMIRA NEVES DE OLIVEIRA, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, conforme requerido na petição de Id 

28999442. Em consequência, julgo extinto o presente feito sem apreciação 

do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Publicado e registrado 

no Sistema. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observado as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI (REQUERIDO)

EC13 PRODUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006977-33.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA REQUERIDO: EC13 PRODUCOES LTDA - EPP, PAULO HENRIQUE 

CORDEIRO BINI Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada 

no dia 28/01/2020 às 14h e 40min (termo de audiência ID. n°28488878), 

apesar de devidamente intimado na pessoa de seu advogado, conforme 

consta no expediente: Intimação (3757752) - DANIEL ERMELINDO NERI - 

Diário Eletrônico (29/11/2019 16:07:33) - O sistema registrou ciência em 

03/12/2019 00:00:00). O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” Como se vê, 

em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa 

de extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. ” A prova da justificativa em momento posterior à 

audiência deve ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 

453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi 

satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto isso, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste/ MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006977-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI (REQUERIDO)

EC13 PRODUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006977-33.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA REQUERIDO: EC13 PRODUCOES LTDA - EPP, PAULO HENRIQUE 

CORDEIRO BINI Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada 

no dia 28/01/2020 às 14h e 40min (termo de audiência ID. n°28488878), 

apesar de devidamente intimado na pessoa de seu advogado, conforme 

consta no expediente: Intimação (3757752) - DANIEL ERMELINDO NERI - 

Diário Eletrônico (29/11/2019 16:07:33) - O sistema registrou ciência em 

03/12/2019 00:00:00). O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” Como se vê, 

em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa 

de extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. ” A prova da justificativa em momento posterior à 

audiência deve ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 

453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi 

satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto isso, com 

arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste/ MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006978-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006978-18.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA TORRES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada no dia 28/01/2020 às 15h (termo de audiência ID. 

n°28495081), apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado, conforme consta no expediente: Intimação (3757768) - EDGAR 

ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - Diário Eletrônico (29/11/2019 16:19:08) - O 

sistema registrou ciência em 03/12/2019 00:00:00. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 
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pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. ” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste/ MT, 12 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012536-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012536-85.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE BATISTA PEREIRA DE 

ALMEIDA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante conversão do bloqueio via 

bacenjud em pagamento, com as peculiaridades do julgamento dos 

embargos ao cumprimento de sentença. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). O devedor indicou dados para restituição do 

valor definido no julgamento dos embargos. Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação), no valor de R$ 6.815,57, com 

correção. Expeça-se de imediato alvará à reclamada EMBRATEL, na conta 

indicada, do valor de R$ 1.359,71, com correção.. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de fevereiro de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133149 Nr: 5321-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AIRES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO AIRES BRITO, Filiação: Odilza 

Aires, data de nascimento: 04/04/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público de Mato Grosso denuncia RODRIGO 

AIRES BRITO, como incurso nas penas artigo 155, § 4°, inciso II (mediante 

fraude), do código penal, requerendo seja recebida e instaurada a 

competente ação penal, citando o denunciado.

Despacho: Código 1331491. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rodrigo Aires Brito, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 20 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147867 Nr: 3417-42.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAÍAS ARAÚJO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAÍAS ARAÚJO DE SOUSA, Cpf: 

01313947113, Rg: 16869389, Filiação: Maria Araújo de Sousa e Waldomiro 

Resplande de Souza, data de nascimento: 08/12/1982, brasileiro(a), 

natural de Poxoréo-MT, convivente, serviços gerais, operador de ppv, 

Telefone 6681150253. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar 

IZAIAS ARAUJO DE SOUSA devidamente qualificado nos autos, às penas 

do artigo 14, da Lei 10.826/03.Passo a dosimetria da pena.As penas 

previstas para este crime são de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão, 

pena esta que torno definitiva diante de outros motivos capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os requisitos do art. 

44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.Condeno o 

réu do pagamento das custas e despesas processuais.Outrossim, 

encaminhem-se a arma e as munições apreendias ao 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizado, a fim de que sejam destruídas, nos termos do art. 25 

da Lei n. 10.823/03.P.R.I.C.Transitada em julgado, proceda-se ao 

pagamento das custas e despesas processuais com o valor da fiança 

depositado à fl. 19, devendo o saldo remanescente ser devolvido ao 

condenado, com as devidas atualizações monetárias e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 04 de junho de 

2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199103 Nr: 8146-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEIR BALBINO DA SILVA, Cpf: 

46428666120, Rg: 2551373, Filiação: Tereza Conceição Dias e Jose 

Balbino da Silva, data de nascimento: 20/10/1962, brasileiro(a), natural de 

Goiás-GO, solteiro(a), carreteiro/motorista, Telefone 66-99699490. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: o MINITÉRIO PÚBLICO ofece denúncia em desfavor de 

ALEIR BALBINO DA SILVA na sanções do artigo 241-A, "caput", do 

Estatuto da criança e do adolecente, requerendo que seja recebida e 

autuada esta, procedendo, posteriormente, a citação.

Despacho: Código 1991031. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Aleir Balbino da Silva, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 20 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213415 Nr: 5704-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONATHAN DA SILVA CONCEIÇÃO, Cpf: 

75378493153, Rg: 2382156-5, Filiação: Dalva Moreira da Silva e Ildo da 

Conceição, data de nascimento: 18/10/1989, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT, solteiro(a), serviços gerais/ gerente da fazenda, Telefone 

9927-7863. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público de mato grosso denuncia 

JONATHAN DA SILVA CONCEIÇÃO, como incurso nas penas do artigo 

180, "caput", do código penal, requrendo que seja recebida e instaurada a 

competente ação penal, citando o denunciado.

Despacho: Código 2134151. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Jonathan da Silva Conceição, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220509 Nr: 98-27.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE SÁ BERNARDO, 

ALEXSANDRO CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FERNANDO DE SÁ BERNARDO, Cpf: 

06569542133, Rg: 2825802-9, Filiação: Marcia Moreira de Sá e Elio 

Donisete Silva Bernardo, data de nascimento: 08/10/1997, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), estudante, op. de máquinas, 

Telefone 6696009997 e atualmente em local incerto e não sabido 

ALEXSANDRO CAVALCANTE DA SILVA, Cpf: 00915302535, Rg: 

0989274849, Filiação: Eliete Cavalcante da Silva, data de nascimento: 

06/04/1983, brasileiro(a), natural de Bom Jesus da Lapa-BA, convivente, 

caseiro de fazenda, Telefone 66 99938-2981. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministéo público de Mato Grosso denuncia 

ALEXANDRO CAVALCANTE DA SILVA e LUIZ FERNANDO DE SÁ 

BERNARDO como incurso nas penas do artigo 155, § 1° e 4°, inciso IV c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do código penal, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 2205091. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Citem-se os acusados Luiz Fernando de Sá Bernardo e 

Alexsandro Cavalcante da Silva, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, os acusados poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não 

apresentadas as respostas no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

13 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229798 Nr: 4337-74.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DALLA SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO DALLA SANTA, Cpf: 

00771734905, Rg: 6077610381, Filiação: Lurdes Maria Dalla Santa e 

Emilliano Dalla Santa, data de nascimento: 27/06/1981, brasileiro(a), natural 

de Sananduva-RS, convivente, Telefone 66 99226-5036. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia RODRIGO DALLA SANTA 

como incurso nos artigos 21, do decreto-lei n. 3.688/41, e 147 c/c o artigo 

61, inciso II, alíneas "a" (motivo torpe) e "f", na forma prevista no artigo 69, 

todos do código penal, com a observância da lei federal n. 11.340/2006, 

devendo ser ele citado.

Despacho: Código 2297981. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rodrigo Dalla Santa, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230575 Nr: 4655-57.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIONES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARIONES CARDOSO, Cpf: 60229199321, 

Rg: 0334882720072, Filiação: Mauricia Cardoso, data de nascimento: 

03/12/1988, brasileiro(a), natural de Vitória de Mearim-MA, auxiliar de 

laboratório, Telefone 66 98423-9932. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia ARIONES CARDOSO como 

incurso no artigo 21, do decreto lei n.3688/41 c/c o artigo 61, inciso II, 

alínea "f", do código penal, com observancia na lei federal n. 11.340/2006, 

devendo ser ele citado.

Despacho: Código 2305751. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Ariones Cardoso, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235282 Nr: 9326-94.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERNANDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON FERNANDO NOGUEIRA, 

Cpf: 05532292140, Rg: 2602150-1, Filiação: Katia Alves Nogueira e Pedro 

Nogueira Garcia, data de nascimento: 06/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), funilaria, Telefone 66-999261996. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia WELLINGTON FERNADO 

NOGUEIRA como incurso na sanções do artigo 309 da lei 9.503/97, 

devendo ele ser citado.

Despacho: Código 235282Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de WELLINGTON 

FERNANDO NOGUEIRA, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230616 Nr: 4673-78.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISELE OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 

06177996108, Filiação: Cleonice Marly de Oliveira e Jose Severino da Silva 

Filho, data de nascimento: 26/05/1985, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, § 4º e 312, 

parágrafo único, ambos do CPP, decreto a prisão preventiva da acusada 

GISELE OLIVEIRA DA SILVA, já qualificada nos autos, para garantir a 

aplicação da lei penal.Desde já, notifique-se a ré, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006).Na resposta, 

consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número 

de 5 (cinco), arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).Não 

apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Expeça-se mandado de prisão.Intime-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209650 Nr: 3982-98.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTTON MAGNO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEVERTTON MAGNO ALVES DE 

SOUZA, Cpf: 01687236119, Rg: 28696263, Filiação: Zélia Alves de Souza, 

data de nascimento: 24/10/1986, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

serviços gerais/ autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho/Decisão: Código 209650Vistos.1. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial retro.2. Notifique-se o acusado, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 11.343/2006).3. Na resposta, 

consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número 

de 5 (cinco), arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).4. 

Requisite-se ao Laboratório Forense em Cuiabá o laudo definitivo de 

drogas, no prazo de 10 dias.5. Não apresentada a resposta no prazo 

legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se 

e se cumpra.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Alexandre Delicato Pampado Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219049 Nr: 8254-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Vinicius Amaral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO VINICIUS AMARAL DE SOUZA, 

Cpf: 04912564184, Rg: 22195033, Filiação: Beatriz Mariana Amaral e 

Temilson Francisco de Sousa, data de nascimento: 29/01/1994, 

brasileiro(a), natural de Araguaiana-MT, convivente, servente de pedreiro, 

Telefone 66-9935-2572. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia LUCIANO VINICIUS 

AMARAL DE SOUZA na sanção do artigo 330, do código penal, devendo 

ele ser citado.

Despacho: Código 219049Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de LUCIANO VINICIUS 

AMARAL DE SOUZA, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221894 Nr: 794-63.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO GOELLNER, Cpf: 

59094630044, Rg: 1088943-0, Filiação: Ana Maria Goellner e Luiz Alberto 

Goellner, data de nascimento: 09/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Carazinho-RS, solteiro(a), agricultor, Telefone 6698112-9900. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico denúncia GUSTAVO GOELLNER 

nas sanções do artigo 147 do código penal, devendo ele ser citado.

Despacho: Código 221894Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de GUSTAVO 

GOELLNER, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se 

o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 9 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222020 Nr: 848-29.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER XAVIER PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER XAVIER PIRES, Cpf: 

05833420199, Rg: 2667874-8, Filiação: Fatima Solange Pires, data de 

nascimento: 03/03/1997, brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, 

solteiro(a), serviços gerais, auxiliar de açougue, Telefone (66) 

99227-9954. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico de Mato Grosso denuncia VALTER 

XAVIER PIRES, na sanção do artigo 147 do código penal, devendo ele ser 

citado.

Despacho: Código 222020Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de VALTER XAVIER 

PIRES, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 

com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 9 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223727 Nr: 1648-57.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANSON ELIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEANSON ELIE, Cpf: 71333950101, Rg: 

G481560-C, Filiação: Therese Orlean Anthim Elie, data de nascimento: 

27/05/1985, brasileiro(a), natural de República do Haiti-, casado(a), 

servente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico de Mato Grosso denuncia JEANSON 

ELIE como incurso nos artigos 129, §9, e 147, este c/c o artigo 61, inciso II, 

alinea "f", na forma previstano artigo 69, todos do código penal, com a 

observância da lei federal n. 11.340/2006, devendo ele ser citado.

Despacho: Código 2237271. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Jeanson Elie, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 13 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229252 Nr: 4137-67.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO SOUZA PINTO, Cpf: 

60173407358, Filiação: Feliciana Souza e Fernando Pinto, data de 

nascimento: 22/07/1988, brasileiro(a), natural de Matinha-MA, convivente, 

servente de pedreiro, Telefone 66 99254-5079. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico denuncia FERNANDO SOUZA 

PINTO, na sanção do artigo 61, decreto-lei n. 3.688/41, devendo ser ele 

citado.

Despacho: Código 229252Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de FERNANDO SOUZA 

PINTO, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, 
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com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, 

caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 9 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201151 Nr: 8962-25.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARCIA DA SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVA MARCIA DA SILVA MONTEIRO, Rg: 

19639538, Filiação: Luzia Orozimbo da Silva, data de nascimento: 

08/07/1978, brasileiro(a), natural de Navirai-MS, convivente, do lar, 

Telefone 66-999397622. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico de Mato Grosso denuncia EVA 

MÁRCIA DA SILVA MONTEIRO, incorreu na sanção artigo 330, do código 

penal, devendo ser ela citada.

Despacho: Código 201151Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de EVA MÁRCIA DA 

SILVA MONTEIRO, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149663 Nr: 4226-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, 

Cpf: 02653335204, Rg: 1274349, Filiação: Iraildes Pereira da Silva e Elias 

Augusto dos Santos, data de nascimento: 23/08/1994, brasileiro(a), 

natural de Cacoal-RO, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar 

PABLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS às penas do art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este crime 

é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.1ª 

FASEAtento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se 

encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela 

qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.2ª FASENão 

há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.3ª FASEEm 

decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, 

diminuo a pena em dois terços, pois é primário, a droga apreendida não é 

de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades 

criminosas e nem que integre organização criminosa.Assim, perfaz-se o 

total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, pena esta que 

torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, “c”, do CP.Ante a ausência de vedação legal, desde que presente os 

requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, as quais serão estipuladas pelo Juízo da 

Execução Penal.Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do 

efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Proceda-se a incineração da droga apreendida, conforme 

determina o art. 32 da Lei de Drogas.Quanto ao valor apreendido, 

determino sua transferência ao Funad/MT, por meio de Guia de 

Recolhimento da União, conforme dispõe o artigo 63, § 1º da Lei de Drogas 

e item 7.20.19 e seguintes da CNGC, vez que não comprovada a sua 

origem licita.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações 

necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 25 de setembro de 2019.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 161521 Nr: 1055-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES CASTRO 

MENEZES - OAB:MT 16545

 Autos código 161521

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04.08.2020 às 13:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147546 Nr: 3280-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 221 de 925



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO DE SOUZA MOURA, Rg: 

23659111, Filiação: Laurinete de Souza e Roberto Aparecido Moura, data 

de nascimento: 14/03/1998, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, casado(a), operador de trator, Telefone 66-99165051. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar 

LEONARDO DE SOUZA MOURA devidamente qualificado nos autos, às 

penas dos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e 

pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa. Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 

4º da LT, diminuo a pena em dois terços, pois é primário, a droga 

apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às 

atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.Assim, 

perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses de reclusão e 200 dias-multa, pena 

esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.Ante a ausência de vedação legal, 

desde que presente os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo 

Juízo da Execução Penal.Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.Isento o 

réu do pagamento das custas e despesas processuais, pois 

presumidamente pobre na forma da lei.Proceda-se a incineração da droga 

apreendida, conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 06 de 

agosto de 2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 143-22.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5296/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LORIVAL FAGUNDES DA SILVA, Rg: 

1140853-7, Filiação: Maria Lidia da Silva e Cisino Fagundes da Silva, data 

de nascimento: 25/10/1975, brasileiro(a), natural de Fátima do Sul-MS, 

Telefone 9626-1401. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu 

LORIVALTHIAGO SOARES devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 157, §2º, inciso I do Código Penal.Passo a dosimetria da pena.A 

pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão, deixando de 

considerar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena 

fora aplicada em seu patamar mínimo.Aumento-a em 1/3, em decorrência 

do uso de arma de fogo (I, §2º, art. 157), circunstância que facilitou o 

roubo no caso concreto e demonstrlu a maior audácia do agente na 

execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do 

resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos 

sobre a magnitude do injusto.Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 4 meses 

de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do Código 

Penal.Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, por ter o crime sido cometido com violência contra a pessoa.Deixo 

de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 25 

de setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178913 Nr: 10080-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO SANTANA DA SILVA, 

WALYSSON ROSA DE ASSIS, ELVES CARIA DA SILVA, MAIARA LOPES 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

FELIPE GARCIA NOGUEIRA - OAB:MT/17244/O, JOSÉ APARECIDO 

PEREIRA VERÍSSIMO - OAB:6.612-A, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAIARA LOPES SANTANA, Cpf: 

05822192130, Rg: 10.664.014-9, Filiação: Roseli Teresinha Burato Lopes 

Santana e Neri Lopes Santana, data de nascimento: 08/04/1996, 

brasileiro(a), solteiro(a), frentista, Telefone 66-96188729. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim 

de condenar VICTOR HUGO SANTANA DA SILVA, WALYSSON ROSA DE 

ASSIS, MAIARA LOPES SANTANA e ELVES CARIA DA SILVA às penas 

do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, e absolve-los do crime previsto 

no artigo 288 do Codigo Penal, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII do 

Código de Processo Penal.Passo às dosimetrias das penas.Victor Hugo 

Santana da Silva A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é 

de reclusão de quatro a dez anos, e multa.1ª FASEAtento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.2ª 

FASEDeixo de aplicar a atenuante da confissão e menoridade relativa 

porque sua incidência conduziria à redução da pena-base abaixo do 

mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 do STJ: A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal).3ª FASENos termos da Súmula 443 do STJ, 

aumento a pena em 1/4, vez que o roubo foi cometido com emprego de 

arma de fogo e em concurso de agentes, e conforme exaustivamente 

demonstrado nos autos, Victor juntamente com Elves e um terceiro não 

identificado, se dirigiram ao Posto Alvorada, oportunidade em que 

abordaram as vítimas e mediante uso de arma de fogo, se apossaram do 

dinheiro localizado no escritório do estabelecimento.Assim, perfaz-se o 
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total de 5 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime 

semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, 

“b”).Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Walysson 

Rosa de Assis A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é 

de reclusão de quatro a dez anos, e multa.1ª FASEAtento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.2ª 

FASEDeixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa porque sua 

incidência conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, 

contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 do STJ: A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal).3ª FASENos termos da Súmula 443 do STJ, aumento a pena 

em 1/4, vez que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em 

concurso de agentes e conforme exaustivamente demonstrado nos autos, 

embora não tenha ido efetivamente ao Posto, o mesmo foi quem repassou 

fotos e informações do local a Victor e Elves para cometeram os 

roubo.Assim, perfaz-se o total de 5 anos de reclusão.Fixo o regime 

semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, 

“b”).Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Maiara 

Lopes Santana A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é 

de reclusão de quatro a dez anos, e multa.1ª FASEAtento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.2ª 

FASEDeixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa porque sua 

incidência conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, 

contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 do STJ: A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal).3ª FASENos termos da Súmula 443 do STJ, aumento a pena 

em 1/4, vez que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em 

concurso de agentes e conforme exaustivamente demonstrado nos autos, 

embora não tenha ido efetivamente ao Posto, a mesma foi quem cedeu a 

sua casa a Victor e Elves a fim de que se escondesse da policia, bem 

como para esconder a arma utilizada na empreitada delituosa.Assim, 

perfaz-se o total de 5 anos de reclusão.Fixo o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).Incabível à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante 

do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Elves Caria da Silva A 

pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.1ª FASEAtento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.2ª FASEAgravo-a 

em 1/6, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o 

réu é reincidente.3ª FASENos termos da Súmula 443 do STJ, aumento a 

pena em 1/4, vez que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo 

e em concurso de agentes, pois conforme exaustivamente demonstrado 

nos autos, juntamente com Victor se dirigiram ao Posto, oportunidade em 

que abordaram a vítima e mediante uso de arma de fogo, se apossaram do 

dinheiro localizado no caixa do estabelecimento.Assim, perfaz-se o total 

de 05 anos e 10 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a 

ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-las.Fixo o regime 

inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão imposta pelos 

crimes de roubo, nos termos do artigo 33, §2º, a, do CP.Quanto ao crime 

de roubo, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a 

possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do 

Código Penal.Deixo de condenar os réus à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por serem pobres na forma da lei.Por fim, 

considerando que nãoo houve o cumprimento do mandado expedido à fl. 

176, determino seu imedianto cumprimento, bem como mantenho a prisão 

preventiva de Elves Caria da Silva, vez que presentes os requisitos 

necessários à manutenção de suas prisões, quais sejam, prova de 

materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e 

circunstâncias em que os delitos foram praticados, o que demonstra a 

necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltará a 

roubar.Quanto aos réus Victor Hugo Santana da Silva, Walysson Rosa de 

Assis e Maiara Lopes Santana, considerando o lapso temporal das 

condições fixadas à fl. 271 e que até a presente data não há noticias de 

descumprimento das mesmas, isento os réus do uso da tornozeleira 

eletrônica, permanecendo as demais inalteradas.Intimem-se os mesmos a 

se dirigirem até a cadeia publica para a retirada do referido 

equipamento.Encaminhem-se a arma ao 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizado, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.823/03.Decreto 

o perdimento dos bens descritos nos itens 02, 03 do termo de fl. 10 e itens 

1, 2, 3 e 01 do termo de fl. 11 em favor do Conselho da 

Comunidade.Decreto ainda o perdimento do veículo motocicleta Honda CG 

placa JZB 4961, vez que devidamente comprovada sua utilização no 

roubo em comento, conforme acima exposto. Ademais, o réu Elves Caria 

não apresentou qualquer documento apto a comprovar a sua aquisição de 

forma licita e durante sua oitiva na fase inquisitiva a ré Maiara afirmou que 

Elves e Victor chegaram em sua casa conduzindo a motocicleta em 

comento.P. R. I. C.Havendo recurso das partes, expeça-se guia de 

execução provisória em desfavor de Elves Caria.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e após, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 25 de abril de 

2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182477 Nr: 149-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Código 182477

1- Considerando que nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020 estarei de 

licença para acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, 

redesigno a audiência para 28/07/2020, às 16:00 horas.

2- Manifeste-se o Ministério Público sobre o atual endereço do acusado (fl. 

81).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 3 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195049 Nr: 6349-32.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA, CARLOS 

AUGUSTO DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemar Gomes da Silva - 

OAB:19169-O/MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B

 Código 195049

1- Considerando que nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020 estarei de 

licença para acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, 

redesigno a audiência para 04/08/2020, às 15:00 horas.

2- Manifeste-se o Ministério Público sobre a certidão de fl. 193.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 3 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 117573 Nr: 8251-93.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOS SANTOS VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scheneider Garcia 

Salamoni - OAB:OAB-MT 15.198-B, Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:OAB-MT 20.616

 Código 117573

Considerando que nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020 estarei de 

licença para acompanhamento de tratamento saúde de pessoa da família, 

redesigno a audiência para 28/07/2020, às 16:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 3 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119813 Nr: 2261-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE SENA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILSON DE SENA COSTA, Cpf: 

03922185347, Filiação: Raimunda de Sena Costa, data de nascimento: 

14/12/1977, brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico denuncia GILSON DE SENA COSTA, 

como incurso nas penas do artigo 171, caput, do código penal, devendo 

ser ele citado

Despacho: Código 1198131. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Gilson de Sena Costa, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 27 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125188 Nr: 7763-07.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RODRIGUES DELMONIS, NAILTON 

OLIVEIRA DOS SANTOS, VANIA RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANIA RODRIGUES LIMA, Filiação: Jorge 

Adriano Lima e Vanderleia Rodrigues Macauba, data de nascimento: 

12/11/1988, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), 

comerciante , autonoma, serviços gerais, Telefone 9609-7694. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os 

réus ADRIANA RODRIGUES DELBONIS, NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS 

e VANIA RODRIGUES LIMA, todos devidamente qualificados nos autos, às 

penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e ainda, o acusado 

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, às penas do artigo 28 da Lei 

11.343/06.Passo à dosimetria da pena.ADRIANA RODRIGUES DELBONISA 

pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.Aumento a pena 

em 3/8 em razão do emprego de arma e do concurso de agentes (incisos I 

e II, §2º do art. 157), uma vez que a ré Adriana prestou auxilio na fuga do 

acusado, retirando-o da cena do crime, e tornando mais seguro o proveito 

do crime, e, se não bastasse, foi presa em flagrante comercializado as 

mercadorias no interior de sua residência, circunstâncias que facilitaram o 

roubo no caso concreto e demonstraram a maior audácia da agente na 

execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do 

resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos 

sobre a magnitude do injusto.Assim, perfaz o total de 5 anos e 6 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).Incabível à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Deixo de condenar 

a ré à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por 

ser pobre na forma da lei.VANIA RODRIGUES LIMAA pena prevista para o 

delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos de reclusão.Aumento a pena em 3/8 em razão do 

emprego de arma e do concurso de agentes (incisos I e II, §2º do art. 157), 

tendo Vania sido a condutora do veículo que prestou fuga para o réu 

Nailton logo após a consecução do crime, tornando seguro o proveito do 

crime, circunstâncias que facilitaram o roubo no caso concreto e 

demonstraram a maior audácia da agente na execução do crime, 

revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da 

conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do 

injusto.Assim, perfaz o total de 5 anos e 6 meses de reclusão, pena esta 

que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).Incabível à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, 

do Código Penal.Deixo de condenar a ré à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.NAILTON 

OLIVEIRA DOS SANTOSDO ARTIGO 157, §2º, I e II do CPA pena prevista 

para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez 

anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos de reclusão.Aumento a pena em 3/8 em razão do 

emprego de arma e do concurso de agentes (incisos I e II, §2º do art. 157), 

ao passo que o acusado foi o executor direto do crime, adentrando no 

estabelecimento comercial da vitima, rendendo-as mediante o uso de uma 

arma de fogo, as quais, sem qualquer poder de reação ficaram à mercê da 

ação criminosa, ou seja, sem qualquer possibilidade de resistência, 

circunstâncias que demonstraram a maior audácia do agente na execução 

do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado 

decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a 

magnitude do injusto.Assim, perfaz o total de 5 anos e 6 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).Incabível à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.DO ARTIGO 28 DA 

LEI 11.343/06.DO ART. 28, DA LEI 11.343/2006As penas previstas para 

este delito consistem em advertência sobre os efeitos das drogas, 

prestação de serviços à comunidade, medida educativa de 
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comparecimento a programa ou curso educativo, de forma que as duas 

últimas não podem ultrapassar o período de 5 meses.Posto isto, 

analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo 

de 1 mês, pelo mínimo de 7 horas por semana.Deixo de condenar o réu à 

pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por ser 

pobre na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 26 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157231 Nr: 7756-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALONE SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MALONE SILVA LIMA, Cpf: 

05807690117, Rg: 2603719-7, Filiação: Lindinalva dos Anjos Silva e 

Ricardo do Carmo Lima, data de nascimento: 24/07/1997, brasileiro(a), 

natural de Primavera do Leste-MT, solteiro(a), funileiro/ pintor, Telefone 9 

9714-4880. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para 

condenar o réu devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 157, 

caput, do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para o 

delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos de reclusão.Deixo de atenuar a pena em razão da 

confissão e menoridade relativa do réu vez que fixada no mínimo 

legal.Considerando que o acusado percorreu todo o iter criminis para a 

prática do roubo, não conseguindo levar o celular da vítima por 

circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a vítima se assustou e 

saiu correndo, diminuo a pena em um terço, em decorrência da tentativa 

(art. 14, II do CP).Assim, perfaz-se o total de 02 anos e 08 meses de 

reclusão, pena esta que torno definitiva diante de outros motivos capazes 

de modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena 

(CP, art. 33, § 2º, “c”).Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade 

por restritivas de direito, por ter o crime sido cometido com violência contra 

a pessoa.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeça-se o necessário e se arquivem os autos, 

com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 30 de setembro de 

2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151208 Nr: 4928-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVAN CARLOS SOUZA SANTOS, Cpf: 

02958191117, Rg: 2047018-5, Filiação: Valdomira Souza Santos, data de 

nascimento: 05/08/1989, brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, 

solteiro(a), tecnico em informática, Telefone 66-9635-3138. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar IVAN 

CARLOS SOUZA SANTOS devidamente qualificados nos autos, às penas 

do art. art. 155, § 4º, inciso II (por três vezes), na forma do artigo 69 do 

Código Penal.Passo à dosimetria das penas.DO FATO 01A pena prevista 

para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da pena-base, 

razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão, deixando de 

diminui-la em razão da confissão vez que fixada no mínimo legal (Súmula 

n. 231 do STJ).DO FATO 02A pena prevista para este crime é de 2 a 8 

anos de reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a 

pena base em 2 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a 

ausência de circunstancias capazes de modifica-la. DO FATO 03A pena 

prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da 

pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão, 

deixando de diminui-la em razão da confissão vez que fixada no mínimo 

legal (Súmula n. 231 do STJ).DA CONTINUIDADE DELITIVAQuanto às 

quatro condutas criminosas cometidas pelo réu narradas nos fatos 02 e 

03, tenho que foram em continuidade delitiva, uma vez que se cuidaM de 

crimes da mesma espécie, que ocorreram num intervalo de quarenta e oito 

horas entre um e outro, quais sejam, 06 e 08 de julho de 2015, sempre no 

começo da noite, bem como praticados com a mesma maneira de 

execução, consistente em rompimento de obstáculo (CP, art. 71), razão 

pela qual aumento a pena de somente um deles, em 1/6 perfazendo um 

total de 02 anos e 04 meses de reclusão.DA PENA TOTALConsiderando 

que os delitos foram cometidos na forma do art. 69 do CP, suas penas 

devem ser somadas, perfazendo o total de 4 anos e 4 meses de reclusão, 

a qual torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes 

de modificá-la.Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante o que dispõe o 

art. 44, do Código Penal.Deixo ainda de condenar o réu, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais vez que pobre nos 

termos da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeça-se o necessário e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 01 de 

julho de 2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224925 Nr: 2282-53.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉ LEAL, Cpf: 81483945049, Rg: 

2070228297, Filiação: Maria Jorgina Leal e Darci Leal, data de nascimento: 

01/01/1981, brasileiro(a), natural de Frederico Westphalen-RS, solteiro(a), 

auxiliar de pedreiro, Telefone 66-3498-7897. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia ANDRE LEAL, nas 

sanções do artigos 21, do decreto-lei n 3688/41 c/c o artigo 61, inciso II, 

alineas "e", "f" e "h" do código penal, com observância da lei federal n. 

11.340/2006 devendo ser ele citado

Despacho: Código 2249251. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 60.2. Cite-se o acusado André Leal, por edital, com prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, 

do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 30 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184436 Nr: 1130-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN CESAR CROCCO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Autos código 184436

Vistos.

 Trata-se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público em face 

de GEAN CESAR CROCCO CAMPOS pela suposta prática do delito 

previsto nos artigos 306, caput, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e 

no art. 331 do Código Penal na qual lhe foi concedido o benefício da 

suspensão condicional do processo.

Contudo, conforme certificado às fls. 80 e 84-A o réu não cumpriu as 

condições que lhe foram impostas, razão pela qual o Ministério Público 

pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo e 

prosseguimento do feito (fl. 92/92v).

Assim, nos termos do art. 89, § 4º da Lei 9.099/95, revogo a suspensão 

condicional do processo e determino seu prosseguimento nos ulteriores 

termos.

Desde já, não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 06/08/2020 às 15:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 180795 Nr: 10976-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO VINICIUS DA SILVA SALOME, KAIO 

FELIPE DIAS ALMEIDA, RAI VICTOR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:OAB-MT 18791

 Ademais, verifico que a prisao do réu deve ser mantida para a garantia da 

ordem pública, notadamente se considerado o modus operandi da conduta 

em tese praticada, consubstanciada em furto qualificado mediante 

arrombamento e majorado por concurso de agentes, o que causou um 

grande prejuízo à vítima, bem como diante da reiteração delitiva do réu, eis 

que responde além destas outras ações penais pelo mesmo crime do 

presente (certidão de fl. 105).Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva do acusado e, em 

consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado pelo 

indiciado.Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 18.03.2020 às 13:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Expeça-se carta precatória, com prazo de 30 dias, a comarca 

de Maceió – AL visando o interrogatório do réu.Consigno ainda, que esta 

comarca dispõe do sistema de videoconferência, de modo que caso o 

Juízo deprecante possua o mesmo sistema, desde já designo a mesma 

data acima para o interrogatório do réu neste Juízos 14:30 horas, através 

de videoconferência.Para tanto, informo o link para acesso à sala de 

videoconferência do Gabinete da Vara Criminal como sendo o: 

https://call.lifesizecloud.com/657466, cuja senha é: 20202020, telefone 66 

3500-1100 ramal 205).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 06 de 

fevereiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205347 Nr: 1968-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DE OLIVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALTER DE OLIVEIRA DE PAULA, Cpf: 

34594620191, Rg: 499463, Filiação: Sebastiana Juliana de Oliveira e 

Francisco de Paula, data de nascimento: 15/07/1963, brasileiro(a), natural 

de Sertão-RS, Telefone 66 99613-1589. atualmente em local incerto e não 

sabido
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\pard\fi0\li0\qj\ri0\sb0\sa0\itap0 \plain \f1\b\fs22 FINALIDADE: CITA\u199 

\'c7\u195 \'c3O DO(S) R\u201 \'c9U(S)\plain \f1\fs22 acima qualificado(s), 

para responder \u224 \'e0 acusa\u231 \'e7\u227 \'e3o, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poder\u225 \'e1 

arg\u252 \'fcir preliminares e alegar tudo que interesse \u224 \'e0 sua 

defesa, oferecer documentos e justifica\u231 \'e7\u245 \'f5es, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, at\u233 \'e9 o m\u225 

\'e1ximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intima\u231 

\'e7\u227 \'e3o, quando necess\u225 \'e1rio.\par}

Resumo da Inicial: Ante o Exposto e pelo mais consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Publco oferce Denúncia em desfavor de Valter de 

Oliveira de Paula, nas sanções do Art. 12 da Lei 10.826/2003, requerendo 

que seja recebida e autuada esta, procedendo-se posteriormente, a 

citação do denunciado.

Despacho: Código 2053471. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Valter de Oliveira de Paula, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 16 de dezembro de 2019.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito
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\pard\fi0\li0\tx9075\qj\ri0\sb0\sa120\itap0 \plain \f1\fs22 E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ningu\u233 \'e9m, no futuro, possa alegar 

ignor\u226 \'e2ncia, expediu-se o presente Edital que ser\u225 \'e1 afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, \plain \f1\b\fs22 

Marilene Lucas da Fonseca Maia\plain \f1\fs22 , digitei.\par}

Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2020
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 \pard\nowidctlpar\fi4005\qj\kerning1\f0\fs22\lang22 Migueloncito dos 

Santos\par

Gestor(a) Judiciário(a)\par

Autorizado art. 1.686/CNGC\fs24\lang1046\par

}

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213483 Nr: 5725-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

09367703171, Rg: 29428440, Filiação: Ermina Vieira da Silva e Olegario 

Dias da Silva, data de nascimento: 27/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, vendas, Telefone 66 99206-4214. atualmente em local incerto 

e não sabido
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\pard\fi0\li0\qj\ri0\sb0\sa0\itap0 \plain \f1\b\fs22 FINALIDADE: CITA\u199 

\'c7\u195 \'c3O DO(S) R\u201 \'c9U(S)\plain \f1\fs22 acima qualificado(s), 

para responder \u224 \'e0 acusa\u231 \'e7\u227 \'e3o, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poder\u225 \'e1 

arg\u252 \'fcir preliminares e alegar tudo que interesse \u224 \'e0 sua 

defesa, oferecer documentos e justifica\u231 \'e7\u245 \'f5es, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, at\u233 \'e9 o m\u225 

\'e1ximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intima\u231 

\'e7\u227 \'e3o, quando necess\u225 \'e1rio.\par}

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência João Vieira da Silva, como incurso nas 

penas do art. 155, § 1º, do Código Penal, requerendo seja recebida 

instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado, para se ver 

processado.

Despacho: Código 2134831. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado João Vieira da Silva, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 16 de dezembro 

de 2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito
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\pard\fi0\li0\tx9075\qj\ri0\sb0\sa120\itap0 \plain \f1\fs22 E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ningu\u233 \'e9m, no futuro, possa alegar 

ignor\u226 \'e2ncia, expediu-se o presente Edital que ser\u225 \'e1 afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, \plain \f1\b\fs22 

Marilene Lucas da Fonseca Maia\plain \f1\fs22 , digitei.\par}

Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2020
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 \pard\nowidctlpar\fi4005\qj\kerning1\f0\fs22\lang22 Migueloncito dos 

Santos\par

Gestor(a) Judiciário(a)\par

Autorizado art. 1.686/CNGC\fs24\lang1046\par

}

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235964 Nr: 7236-45.2019.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO MACEDO AGUIAR, Cpf: 

01928650139, Rg: 1878235-3, Filiação: Rosangela Macedo e Altair Santos 

Bento Aguiar, data de nascimento: 27/01/1991, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, vidraceiro, Telefone 9906-6920. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 1. Intimação da réu da decisão que concedeu as medias 

protetivas de urgência, conforme decisão que segue contígua, fazendo 

parte integrante desse mandado; 2. Citação do réu, nos termos do artigo 

306 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e 

indicar provas que pretende produzir; 3. Cientificar do réu, de que não 

sendo contestado o pedido, os fatos alegados pela representante 

presumir-se-ão verdadeiros, consoante disposição do artigo 307 do CPC.

Despacho/Decisão: Autos código n. 235964.Vistos, etc.1. Certificado nos 

autos que o ofensor não fora encontrado para ser intimado (fls. 15), 

determino seja expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

intimação do ofensor acerca da decisão que concedeu medidas protetivas 

à vítima.2. Decorrido o prazo editalício e não apresentada resposta pelo 

agressor e nem constituído advogado, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para patrocinar os interesses do agressor, nos termos do artigo 

72, II, do CPC, abrindo-se vista dos autos à referida instituição para 

oferecimento de defesa, no prazo legal.3. Após, voltem conclusos para 

deliberação.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 28 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 236243 Nr: 7339-52.2019.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERSON COSTA TOLEDO, MARCOS 

MACIEL ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MARIA PLAVIAK - 

OAB:MT 6893, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:MT 24290, MARIA 

LINDINES FLORENTINO CUNHA - OAB:MT 24.263

 No tocante às demais matérias, em especial quanto a alegação de culpa 

exclusiva da vítima e nexo de causalidade entre a ação delituosa e o 

resultado, tais questionamentos adentram no mérito específico da ação, o 

que é inviável nesta prematura fase processual, fazendo-se necessário a 

dilação de prova.Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução para o dia 28.03.2020 às 15:30 horas, 

onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), a s testemunhas de acusação e 

defesa e o(a) acusado(a).Intime-se e se cumpra. Primavera do Leste, 10 

de fevereiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 236741 Nr: 7574-19.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO LOPES EMIDIO, LENON SANTOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:, SANDY NÁGELA ANDRADE CEDRO - 

OAB:24236/0

 Ante o exposto, indefiro o pedido de formulado por Lenon dos Santos 

Vieira.DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL Em suma, 

aduz a defesa de Lenon dos Santos que a denúncia é genérica, devendo 

ser rejeitada.Analisando os autos, observa-se que a denúncia preenche 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que 

apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, traz a qualificação dos acusados, a classificação dos 

crimes e apresenta o rol de testemunhas.Não se verifica, por outro lado, 

quaisquer das hipóteses de rejeição prescritas no artigo 395 do referido 

diploma legal. Prima facie, os fatos narrados na peça acusatória 

constituem crime, ou seja, encontram tipicidade aparente nos artigos 157, 

§ 2º, II, 157 § 2º A, I c.c artigo 14, II e 288 parágrafo único, na forma do 69, 

todos do Código Penal.Portanto, não verificada qualquer mácula na ação 

policial, tampouco na exordial acusatória, rejeito a preliminar 

suscitada.Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se 

verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de 

Processo Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a 

denúncia de fls. 4/6, em todos os seus termos.Desde já designo audiência 

de instrução e julgamento, para 26.02.2020, às 14:00 horas, onde serão 

ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e o(a) 

acusado(a).Citem-se e se intimem pessoalmente os acusados.Intimem-se 

o Ministério Público, os Advogados, as testemunhas de acusação e de 

defesa.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste/MT, 10 de fevereiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221379 Nr: 565-06.2019.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIANE CRISTINA DA SILVA, JONAS LEAL 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS LEAL PEREIRA, Cpf: 

04575807125, Rg: 23987359, Filiação: Ivoni Leal e Celso Libanha Pereira, 

data de nascimento: 19/08/1996, brasileiro(a), natural de Frederico 

Westphalen-RS, soldador, Telefone 66 99714-8014. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: O ministério publico de mato grosso denuncia JONAS 

LEAL PEREIRA como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, 

ambos da lei 11.343/2006. devendo ele ser citado.

Despacho/Decisão: Código 221379Vistos.1. Defiro o pedido contido na 

cota ministerial retro.2. Notifique-se o acusado Jonas Leal Pereira, por 

edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 

11.343/2006).3. Na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 

testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).4. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 21 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 11 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213855 Nr: 5876-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO GIL DO AMARAL, JOSE 

ARIMATEIA VIEIRA ALVES, ALONSO FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136/MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11082/O, PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:792/MT

 Vistos.

Primeiramente, considerando que o atestado médico apresentado pelo réu 

tão somente relata que o mesmo possui glaucoma e tem consulta 

odontológica agendada para a presente data, e não qualquer tipo de 

incapacidade de locomoção, indefiro o pedido de justificação de sua 

ausência ao presente ato.

Prosseguindo, verifica-se que o réu Dernivaldo Gil do Amaral foi 

regularmente intimado e, não obstante, não compareceu ao presente ato, 

razão pela qual, decreto sua revelia e determino o prosseguimento do 

processo sem sua presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Considerando que somente o Ministério Público insistiu na oitiva de duas 

testemunhas para o presente ato (fl. 990), considero encerrada a 

instrução processual.

Decorrido os prazos das precatórias outrora expedidas, apresentem as 

partes alegações finais, no prazo de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182485 Nr: 157-83.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MARTINS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Vistos.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186843 Nr: 2401-82.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:OAB-MT 15.833

 Vistos.

Diante da ausência da procuradora constituída pela ré, embora 

devidamente intimada, nomeio-lhe o advogado supra para o apresente ato.

 Nos termos do art. 265, § 2º do CPP e, sem prejuízo, aplico multa de cinco 

salários mínimos à Dra. Bárbara Souza Silva Monteiro, que abandonou o 

processo, sem qualquer justificativa, em consonância com o art. 265 do 

CPP.

 Oficie-se à 1ª vara de precatórias de Brasília para que envie a mídia 

contendo o depoimento da testemunha Thiago Oliveira Pontes, vez que a 

mesma não acompanhou a deprecata.

Encerrada a instrução, apresentem as partes alegações finais, no prazo 

de 5 dias, sucessivamente.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 13249 Nr: 1674-22.2000.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Vistos.

Verifica-se que o réu Jose Fernandes da Silva, regularmente citado, não 

foi encontrado para intimação no endereço constante nos autos, razão 

pela qual, decreto sua revelia e determino o prosseguimento do processo 

sem sua presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Diante da insistência supra, designo o dia 13/08/2020 às 15:00 horas para 

a oitiva da vítima e concedo o prazo de 5 dias para o Ministério Público 

informar o atual endereço da vítima.

Sai o presente intimado.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222200 Nr: 947-96.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE DA SILVA, Filiação: 

Simone Henrique Alves, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA na sanção do artigos 309, do código de transito brasileiro e artigo 

329 do código penal. devendo ser ele citado

Despacho: 1.Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavode CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias 

(CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça 

deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras 

para constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o 

item 3, “a”, da cota ministerial de fls. 48, vez que não comprovada a 

impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios 

as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688, da CNGC 

Judicial.6.Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.7.Notifique-se a vítima nos termos do art. 21 da Lei 

11.340/06.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 230895 Nr: 4794-09.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, MATHEUS 

FERNANDES DE SOUZA, DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade 

com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido 

inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando MATHEUS 

FERNANDES DE SOUZA como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos 

I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a 

defesa) c/c art. 14, II e art. 29, caput todos do Código Penal e DORCELINO 

FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “Junão” pela prática do crime 

conexo tipificado no art. 344 do Código Penal.P.R.I.C

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185960 Nr: 1985-17.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER PINHEIRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER PINHEIRO DE MELO, Rg: 

1456743-1, Filiação: Santa Pinheiro de Melo, data de nascimento: 

18/02/1984, brasileiro(a), natural de Colorado D'oeste-RO, solteiro(a), 

operador de maquinas, Telefone 66-96195848. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério Publico de Mato Grosso denuncia FAGNER 

PINHEIRO DE MELO na sanção do artigo 147 do código penal, devendo ser 

ele citado.

Despacho: 1.Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavode FAGNER PINHEIRO DE 

MELO, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias 

(CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça 

deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras 

para constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o 

item 3, “a”, da cota ministerial de fls. 48, vez que não comprovada a 

impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios 

as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688, da CNGC 

Judicial.6.Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.7.Notifique-se a vítima nos termos do art. 21 da Lei 

11.340/06.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208334 Nr: 3365-41.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON JOÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERISON JOÃO GOMES, Cpf: 

10642509476, Rg: 2808.5221, Filiação: Severina Maria da Silva e João 

Cicero Gomes, data de nascimento: 19/03/1994, brasileiro(a), natural de 

Joaquim Gomes-AL, solteiro(a), motorista, Telefone 66-996517608. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia ERISON JOÃO GOMES na 

sanção do artigo 21, dodcreto-lei n.3688/41, c/c oartigo 61, inciso II, 

alineas "a" e do código penal, com observancia da lei federal n. 

11.340/2006. devendo ser ele citado.

Despacho: Código 2083341. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Erison João Gomes, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 30 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212812 Nr: 5388-57.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA MONTEIRO, CLAUDELICIA 

MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDELICIA MONTEIRO DA SILVA, Cpf: 

13122745496, Rg: 30313163, Filiação: Marlene Monteiro da Silva e Rafael 

Paulo da Silva, data de nascimento: 12/04/1998, brasileiro(a), natural de 

Aguas Belas-PE, convivente, Telefone 66 99912-0369. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico denuncia CLAUDELICIA MONTEIRO 

DA SILVA na sanção do artigo 21, do decreto n.3688/41, devendo ser ela 

citada

Despacho: Código 212812Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de LUCIMAR DA SILVA 

MONTEIRO e CLAUDELÍCIA MONTEIRO DA SILVA, dando-as como incurso 

nos artigos nela mencionado.2.Citem-se as acusadas, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, as acusadas poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentadas as respostas no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.5.Outrossim, 

retifique-se a capa dos autos para que ambas passem a constar como ré 

e vítima, respectivamente, em consonância com a denúncia ofertada pelo 

Ministério Público.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 27 de 

janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233061 Nr: 5991-96.2019.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNY SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONNY SILVA SANTIAGO, Rg: 23957581, 

Filiação: Josiane Amancio da Silva Santiago e Marivaldo Amancio Santiago, 

data de nascimento: 31/03/1997, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, solteiro(a), estudante, mecânico, Telefone 96155057. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério Publico denuncia JONNY SILVA SANTIAGO, 

na sanção do artigo 311, do código de transito brasileiro, devendo ser ele 

citado

Despacho: 1.Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor Djonny silva santiago, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras para 

constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada às respostas, no 

prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para oferecê-la em até 

10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o item 3, “a”, da 

cota ministerial de fls. 48, vez que não comprovada a impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do artigo 1.688, da CNGC Judicial.6.Após, venham 

conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.7.Notifique-se a vítima 

nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06.Intimem-se e se cumpra.Primavera 

do Leste, 31 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219629 Nr: 8550-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GABRIEL RODRIGUES PONCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO GABRIEL RODRIGUES PONCCIO, 

Filiação: Suelita Neres Rodrigues e Silvio Ponccio Bueno, data de 

nascimento: 28/08/2000, brasileiro(a), natural de Mondaí-SC, solteiro(a), 

tapeceiro, Telefone 96212309. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia BRUNO GABRIEL 

RODRIGUES PONCIO, como incurso nas penas do artigo 157, §2°,II e §2-A, 

I, do código penal. devendo ser ele citado.

Despacho: Código 2196291. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Bruno Gabriel Rodrigues Ponccio, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219913 Nr: 8666-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BODACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR BODACK, Cpf: 29032369091, Rg: 

9009399719, Filiação: Erika Bodack e Willy Hugo Bodack, data de 

nascimento: 11/08/1959, brasileiro(a), natural de Santa Rosa-RS, 

separado(a) judicialmente, marqueto auto peças. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia OSMAR BODACK, na 

sanções do artigo 306, "caput", do código de transito brasileiro, devendo 

ser ele citado.

Despacho: Código 2199131. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Osmar Bodack, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 30 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228855 Nr: 3995-63.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AQUILES SANTOS RIBEIRO, Cpf: 

00112456111, Rg: 1596246-6, Filiação: Marilene Ribeiro de Souza e 

Natanael Santos Ribeiro, brasileiro(a), natural de Iporá-GO, convivente, 

torneiro/mecânico, Telefone (66) 9678-1899. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia AGUILES SANTOS 

RIBEIRO como incurso no artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alineas"a" e 

"f", ambas do código penal, com a observancia da lei federal n.11.340/06, 

e no artigo 12 da lei federal n.10.826/2003, na forma prevista do artigo 69, 

todos do código penal, devendo ser ele citado.

Despacho: Código 2288551. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Aquiles Santos Ribeiro, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 30 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 04 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228943 Nr: 4026-83.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS ALVES TAVEIRA, CARLOS 

PATRICK DIAS VIEIRA DE SOUSA, VGP, RODRIGO BEZERRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO LUCAS ALVES TAVEIRA, Rg: 

27538540, Filiação: de Elizeth Alves Dias e José Luiz Morais Taveira, data 

de nascimento: 17/02/1998, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 99561958. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia CARLOS PATRICK DIAS 

VIEIRA DE SOUZA, RODRIGO BEZERRA RODRIGUES e JOÃO LUCAS 

ALVES TAVEIRA, nas sanções do artigo 14 da lei 10826/2003, combinado 

com o artigo 29, "caput" do cósigo penal, e artigo 244-B da leiu 8.069/90. 

procedendo-se, a citação dos denunciados

Despacho: Código 2289431. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado João Lucas Alves Taveira, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230180 Nr: 4497-02.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DOS SANTOS TORCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LARISSA DOS SANTOS TORCATTI, Cpf: 

05997471101, Rg: 2484711-9, Filiação: Maria de Fatima dos Santos e 

Izidoro Torcatti, data de nascimento: 06/09/1995, brasileiro(a), natural de 

Sete Quedas-MS, solteiro(a), estudante, Telefone (66) 99670-5639. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código 2301801. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se a acusada Larissa dos Santos Torcatti, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia LARISSA DOS SANTOS 

TORCATTI, nas sanções do artigo 329 e331 do código penal. devendo ser 

ela citada

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181778 Nr: 11431-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO IVANIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MARCELO IVANIO BARBOSA, 

Filiação: Cintia Isabel Ivonio Barbosa e Sildinei das Neves Barbosa, data de 

nascimento: 15/05/1998, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), pintor, Telefone 97106776. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: 1.Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavoJOAO MARCELO IVANIO 

BARBOSA, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se 

o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias 

(CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça 

deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras 

para constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o 

item 3, “a”, da cota ministerial de fls. 48, vez que não comprovada a 

impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios 

as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688, da CNGC 

Judicial.6.Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.7.Notifique-se a vítima nos termos do art. 21 da Lei 

11.340/06.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia JOÃO MARCELO IVANIO 

BARBOSA nas sanções do artigo 329 do códigi penal, devendo ser ele 

citado

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216296 Nr: 7102-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL FERREIRA BARBOSA, Cleyton 

Fernandes Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEYTON FERNANDES AGUIAR, Cpf: 

06575209181, Rg: 31078478, Filiação: Alisangela Lima de Souza Aguiar e 

José Feernandes Ferreira, data de nascimento: 22/06/1998, brasileiro(a), 

natural de Jussara-GO, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

66999998-2399. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: Código 216296Vistos.1. Defiro, em partes, o contido 

na cota ministerial de fl. 62.2. Notifiquem-se os acusados, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, caput, da Lei n. 

11.343/2006).3. Na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, os acusados poderão arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar 

testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/2006).5. Não apresentada a 

resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos, oportunidade em que serão analisados requerimentos de 

suspensão do processo, prisão preventiva e acautelamento de 

bens.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 24 de maio de 

2019.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216775 Nr: 7321-65.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CESAR VACELI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER CESAR VACELI JUNIOR, Cpf: 

41374214809, Rg: 364004915, Filiação: Marcia Cristina Grillo Vaceli e 

Wagner Cesar Vaceli, data de nascimento: 30/03/1992, brasileiro(a), 

natural de Rancharia-SP, solteiro(a), de manutenção industrial, Telefone 

11971266073. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério publico denuncia WAGNER CÉSAR VACELI 

JÚNIOR nas sanções do artigo 330, do codigo penal e 311, do código de 

trânsito brasileiro, na forma do artigo 69, do código penal, devendo ser ele 

citado

Despacho: 1.Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 

395 do CPP, recebo a denúncia em desfavoWAGNER CESAR VACELI 

JUNIOR, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o 

acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias 

(CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça 

deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras 

para constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 05, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o 

item 3, “a”, da cota ministerial de fls. 48, vez que não comprovada a 

impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus próprios meios 

as certidões requeridas, nos termos do artigo 1.688, da CNGC 

Judicial.6.Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.7.Notifique-se a vítima nos termos do art. 21 da Lei 

11.340/06.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 31 de janeiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 05 de fevereiro de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 200004 Nr: 8491-09.2017.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FAGUNDES CORREA, MARCIO 

CATARINO FARIAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rafael Cardoso Souza de Arruda - 

OAB:OAB-MT 237276

 Código 200004

Vistos.

1. Diante do pedido realizado pela às fls. 221/22, intimem-se pessoalmente 

o réu para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, constituir novo 

patrono nos autos ou informar a impossibilidade para tanto.

2. Não apresentadas alegações finais no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública.

3. Após, tornem os autos conclusos para sentença.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 10 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 19/2020-SOR

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381 – Gestora 

Judiciária da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

estará afastada de suas funções, no período de 02 a 16/03/2020, em 

virtude de usufruto de férias.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, no período de 02 a 

16/03/2020, durante as férias da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 17/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÈRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Elite Capitanio, matrícula 5381 – Gestora 

Judiciária da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no período de 17 a 30/03/2020 , em 

virtude de folga compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Kelly Mayara Cimi (matrícula 34680) – 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, no período de 17 a 

30/03/2020, durante o afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 20/2020-SOR

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - MM. 

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513, Gestora Judiciária Substituta da 4ª Vara Cível, usufruirá 20 (vinte) 

dias de férias, no período de 09 a 28/03/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Suei Riffel (matrícula 12495) – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, no período de 09 a 28/03/2020, durante as 

férias da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 18/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Joziane dos Santos, matrícula 21387– 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará 

afastada de suas funções nos dias 20 e 21/02/2020, em virtude de folga 

compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Olga Talita Furlan Mazzei (matrícula 34723 ) 

– Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível , nos dias 20 e 21/02/2020, durante o 

afastamento da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004173-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINA PERES DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

HELVECIO DE PAIVA JUNIOR OAB - GO27677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILANI CAETANO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25371450, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005658-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26300953, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19876138, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006266-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MATTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20510561, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006958-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILAMY EVANGELISTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 613,23 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20510856, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 199,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004110-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 610,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 17702086, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005870-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAN JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))
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Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 619,33 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 17721139, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 205,93 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004205-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 610,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21103527, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004209-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JELSA APARECIDA DOS SANTOS GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 610,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21103999, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLASIUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 610,11 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18180302, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,71 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIOR SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 16 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 08:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO OAB - PR70166 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO OAB - PR25008 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 568,82 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21104904, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 155,42 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 
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finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004415-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 609,62 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26475395, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,22 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA TEDEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20876939, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004495-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVID ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 569,67 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e o 

valor de R$ 156,27 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004721-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18028002, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004949-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PEDROZO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18180308, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 
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Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006764-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDRA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20312164, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALCANTARA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 613,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18180300, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 199,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON JOSE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,92 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20856649, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,52 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21042585, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA DE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21046402, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 
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finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21046421, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO RAPOZO FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 21038793, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006418-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO HERCULES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº20130224, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006422-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20130629, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20132599, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 
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A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20133096, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006495-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20133114, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SALVADOR DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20133518, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 198,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 615,36 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22045106, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 201,96 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22033747, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 
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Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003982-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BUSELLO DE OLIVEIRA BARBOSA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22223557, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SUFREDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 610,24 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22231271, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,84, refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SUFREDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 611,23 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22231275, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 197,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SUFREDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 609,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22231282, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 196,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 613,13 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19703198, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 199,73 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 
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pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GOIS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19643091, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004455-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19446232, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44, refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA IVANILDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 24544412, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003870-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 605,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 16174331, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 191,08 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003316-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA MARIA ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 616,45 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 16773606, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 203,05 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 
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Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 14659672, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECYR ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22006625, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003677-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MISLEI GOMES DE SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 16744969, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VILHALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22585234, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO CARNEIRO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 567,83 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 22585227, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 
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custas e o valor de R$ 153,83 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006947-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 20510563, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008957-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO AUTO ELETRICA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

Impulsiono os autos para intimar a Recuperanda para querendo, contestar 

a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000967-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TOMAZ DA SILVA NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), acerca da penhora realizada no feito, bem como para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000967-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TOMAZ DA SILVA NETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

penhora realizada no feito, bem como para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal, para cumprimento do mandado de 

avaliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GIORDANA OLIVEIRA BRUNNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as Partes para, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA. Sorriso, 

12/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004790-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA 53735994172 (EXECUTADO)

MARCIELENE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Termo de Redução de Penhora de Id. 29043280, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal, para cumprimento do mandado de 

avaliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE AVISO AOS CREDORES 

SOBRE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELAS 

RECUPERANDAS PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS PROCESSO N.º 

1000311-70.2020.8.11.0040 TIPO DE AÇÃO: Recuperação 

Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO AUTORES: ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN; EDSON DAL 

MOLIN; ELTON DAL MOLIN; EVERTON DAL MOLIN; ANA ANGÉLICA 

MARTINELLI MÜLLER DAL MOLIN e DALARG ARMAZÉNS GERAIS LTDA – 

GRUPO DAL MOLIN ADVOGADOS DAS AUTORAS: EUCLIDES RIBEIRO DA 

SILVA JUNIOR (OAB/MT 5.222) E EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS 

(OAB/MT 7.680) ADMISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

J U D I C I A L  I N T I M A N D O / C I T A N D O / N O T I F I C A N D O : 

CREDORES/INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E 

INTERESSADOS, nos termos do art. 52, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, 

acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial do 

Grupo Dal Molin e da relação nominal de credores por ele apresentada, 

ficando os credores advertidos sobre o prazo disposto no art. 7º, §1º, da 

Lei n.º 11.101/2005, para, querendo, apresentarem suas habilitações e/ou 

divergências diretamente à Administradora Judicial, no prazo de 15 

(quinze) dias contados da publicação deste edital; bem como sobre o 

prazo disposto no art. 55, caput, da Lei n.º 11.101/2005, para 

apresentarem suas objeções ao plano de recuperação judicial, no prazo 

30 (trinta) dias contados da publicação do edital a que alude o §2º, do art. 

7º, ou o parágrafo único, do art. 53, da mesma Lei. O presente edital será 

publicado e afixado no lugar de costume, para que, no futuro, ninguém 

alegue ignorância RESUMO DA INICIAL: “Vistos, etc. Cuida-se de pedido 

de Recuperação Judicial formulado por Angelo Virgínio Dal Molin, Edson 

Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller 

Dal Molin e DALARG Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente 

qualificados na petição inicial e componentes do Grupo Dal Molin. Afirmam, 

em síntese, que no ano de 1976 o Sr. Angelo Virgínio Dal Molin chegou a 

Sorriso motivado pela vontade de empreender. A atividade agrícola 

iniciou-se na localidade denominada “Caravagio”, localizada a 60Km de 

Sorriso e onde foi construído um pequeno armazém de grãos. Já em 1982, 

o Sr. Angelo trouxe sua esposa e seus filhos de nome Edson, Elton e 

Everton, os quais, imbuídos pelo espírito empreendedor do pai, iniciaram 

em 1992 uma sociedade para cultivo de 450 hectares de uma área 

arrendada. Em razão dos bons resultados obtidos, no ano seguinte houve 

a incorporação de mais um arrendamento de 850 hectares, 

correspondente à Fazenda Vipi, pertencente à Família Crestani. O grupo 

familiar cresceu e os resultados foram reinvestidos em novas áreas, 

tendo sido adquiridos no período 3.940 hectares de terra localizada na 

“Gleba Barreiro”. Com o advento e disseminação da técnica do plantio 

direto, os agricultores passaram a ter acesso a máquinas e implementos 

que possibilitaram incrementos significativos na produção, proporcionando 

um retorno econômico positivo. Tanto assim que, para processar e 

receber o volume de grãos produzidos pelo Grupo e ainda prestar 

serviços a terceiros, constituiu-se a empresa DALARG Armazéns Gerais 

Ltda. Já no início da década de 2000, o Grupo Dalmolin iniciou o plantio de 

algodão, assumindo como premissa norteadora o investimento na região. 

Atualmente, a folha de pagamento do Grupo Dalmolin atinge o montante de 

R$ 3.137.750,00/ano, gerando encargos e impostos de aproximadamente 

R$ 2.450.000/ano, considerando os 55 colaboradores fixos, sem contar 

os cerca de 100 contratos de trabalho temporário, com permanência média 

de seis meses. Todavia, em decorrência de adversidades climáticas, tanto 

assim que no ano de 2004 a região norte de Mato Grosso decretou 

“Estado de Emergência” em vários municípios, a quebra da produção de 

algodão foi significativa. Além disso, as recentes mudanças na política 

tributária estadual afetaram o setor agrícola. Já no ano de 2014, houve 

nova quebra de safra causada pelo excesso de chuvas, quando o Grupo 

passou a enfrentar um forte estrangulamento do fluxo de caixa. A 

produtividade média da soja reduziu de 56 sacas/ha para 35 sacas/ha, 

além de coincidir com a queda abrupta dos preços na Bolsa de Chicago, o 

que agravou seriamente a situação financeira do Grupo requerente. Em 

2018 o Grupo Dalmolin decidiu retomar o plantio de algodão motivado pelas 

tendências positivas que se apresentavam para o setor. Assim, recebeu 

uma proposta da empresa EISA – Empresa Integragrícola S/A para 

participar da Beneficiadora de Algodão Cotton 163 S/A. O investimento foi 

realizado pela EISA com o objetivo de adquirir 100% da matéria prima a ser 

beneficiada na indústria. A composição societária foi ajustada, sem aporte 

financeiro por parte do Grupo ora requerente. O Grupo empreendeu o 

plantio de algodão em 2019 com a expectativa de finalizar a colheita no 

final de julho, todavia, no decorrer do plantio, houve uma reversão na 

tendência dos preços internacionais que resultou numa queda acentuada 

entre junho e agosto. Dizem ainda que o projeto atrasou o seu início 

causando sérios distúrbios na programação operacional e financeira do 

Grupo, que se viu obrigado a redirecionar os carregamentos para outras 

beneficiadoras de algodão, sendo obrigado a arcar com o desembolso 

adicional de frete, sofrendo ainda deságio relativo a qualidade do produto 

que se encontrava em deterioração. Como se não bastasse os fatos 

acima, em 20/outubro/2019 a indústria sofreu um incêndio que destruiu 

parte de suas instalações. Portanto, diante da impossibilidade de dar 

seguimento às suas atividades com o atual nível de endividamento, 

necessita ser reestruturada de forma que a geração de caixa operacional 

cubra adequadamente as obrigações assumidas, sem prejuízo da 

continuidade empresarial e sua função social, razão pela qual requer seja 

deferido o processamento da presente Recuperação Judicial. A petição 

inicial inserida sob o id. 28253465 veio instruída com os documentos de 

ids. 28253467/28274545. (...)” RESUMO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: “(...) Deste modo, preenchidos os requisitos 

da Lei de Recuperação e Falência, com fundamento no artigo 52 da Lei n. 

11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

do GRUPO DALMOLIN, constituído pelos empresários Angelo Virginio Dal 

Molin, Edson Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal 

Molin e pela empresa DARG Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente 

qualificados nos pedido inicial. NOMEIO Administrador(a) Judicial a 

empresa AJ1 – Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob nº 25.313.759/0001-55, com sede na Av. Hélio 

Ribeiro, nº 525, 24º Andar, SL 2401, Ed. Helbor Dual Business, Alvorada, 

CEP 78048-848, Cuiabá, Mato Grosso, fone (65) 2136.2363, a qual deverá 

desempenhar suas competências, nos termos do artigo 22 da Lei n. 

11.101/2005. (art. 52, I, da LRF); Com fundamento no art. 24, “caput”, §§ 

1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC), FIXO os honorários 

do(a) Administrador(a) Judicial em 2,0% (dois por cento) do passivo, 

correspondente a R$ 136.406.826,70 (cento e trinta e seis milhões, 

quatrocentos e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta 

centavos). INTIMEM-SE os requerentes, bem como a Administradora 

Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca da forma 

de pagamento da remuneração provisória que não deverá ultrapassar 

50% do valor acima fixado. Desde já, registro que o valor total da 

remuneração mensal provisória deverá ser abatido do percentual acima 

fixado, quando do encerramento da recuperação judicial; PROCEDA-SE a 

intimação da Administradora Judicial, para formalização do termo de 

compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 33); 

COMPETIRÁ à Administradora Judicial informar ao Juízo a situação da 

empresa, em 10 (dez) dias, para os fins do artigo 22, inciso II, “a” (primeira 

parte) e “c” da Lei nº 11.101/2005; Com fundamento no artigo 52, inciso II, 

da Lei n. 11.101/2005, DISPENSO A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES 

NEGATIVAS PARA QUE OS DEVEDORES EXERÇAM SUAS ATIVIDADES, 

exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de 

benefícios ou incentivos Fiscais ou creditícios, observado o disposto no 

art. 69 da Lei de Recuperação e Falências, bem como a anotação da 

recuperação judicial nos registros correspondentes ao Registro Público de 

Empresas (art. 69, parágrafo único, da LRF); Na forma do artigo 52, inciso 

III, da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS 

AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES, na forma do art. 6º da 

LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, 

ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º da referida lei 

e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do 

art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei nº 

11.101/2005, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 
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(cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da 

recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 

credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 

independentemente de pronunciamento judicial. Caberá aos devedores 

informarem a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar a 

este juízo da recuperação que fizeram as devidas comunicações (art. 52, 

III, § 3º); ATENTEM-SE os devedores ao disposto no artigo 6º, § 6º, II, da 

Lei n. 11.101/2005; DETERMINO aos devedores a apresentação de contas 

demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob 

pena de destituição de seus administradores (Art. 52, IV); INTIME-SE o 

Ministério Público e COMUNIQUE-SE por carta as Fazendas Públicas 

Federal, do Estado de Mato Grosso e dos Municípios em que os devedores 

possuírem estabelecimento (Art. 52, V); OFICIE-SE A JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de proceder à anotação da 

recuperação judicial no registro correspondente, para que conste a 

expressão “Em Recuperação Judicial” (art. 69, parágrafo único, da Lei n. 

11.101/2005); Nos termos do artigo 52, § 1º, I a III, da Lei nº 11.101/2005, 

DETERMINO a expedição de edital, para publicação no órgão oficial. 

Objetivando conferir celeridade ao cumprimento do item em questão, 

DETERMINO que os devedores, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem 

à Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, via e-mail 

(sor.1vara@tjmt.kis.br), a minuta do edital referente ao artigo 52, § 1º, da 

Lei n. 11.101/2005; Apresentada a minuta acima, DETERMINO à Secretaria 

da Vara a expedição do edital para publicação no DJE/MT, com os 

requisitos previstos no artigo 52, §1º, da LRF. O edital deverá ainda ser 

encaminhado aos devedores para publicação em jornal de grande 

circulação no âmbito do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) 

dias; Publicada a lista de credores apresentada pelo(a) Administrador(a) 

Judicial (art. 7º, §2º), REGISTRO que eventuais impugnações (art. 8º) 

devem ser protocolizadas como incidente à recuperação judicial (art. 8º, 

parágrafo único). Por se tratar de processo eletrônico, as impugnações 

serão ‘associadas’ aos autos principais; Nos termos do artigo 53 da Lei n. 

11.101/2005, DETERMINO que os devedores apresentem PLANO ÚNICO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de convolação em falência; Apresentado o plano de recuperação judicial, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade. Após, EXPEÇA-SE o edital contendo o 

aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 

(trinta) dias para as objeções, cabendo aos devedores providenciar, no 

ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive pelo meio 

eletrônico acima consignado; DETERMINO que a Secretaria da Vara 

proceda à inclusão no Sistema PJ-e de todos os credores/interessados 

que se habilitarem nos autos, cabendo a estes informarem todos os dados 

para a respectiva inclusão (especialmente CPF/CNPJ, CEP, número da 

OAB do advogado que receberá as intimações), atentando-se às 

normativas referentes ao Processo Judicial Eletrônico, sob pena de não 

inclusão; DEFIRO aos requerentes, o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação dos extratos de TODAS as contas bancárias e aplicações 

indicadas nos documentos contábeis e fiscais colacionados aos autos 

indicados nas últimas declarações de imposto de renda dos empresários 

individuais e empresa requerentes. Relativamente ao requerimento de id. 

28848746 formulado por CHS Agronegócio Indústria e Comércio Ltda, 

objetivando manter a organização e celeridade processual da presente 

recuperação judicial, DETERMINO à Secretaria da Vara que, mediante 

certidão, providencie a supressão do mesmo destes autos, devendo a 

credora apresentá-lo no momento oportuno e pela via adequada. 

Intimem-se. Cumpra-se.” (decisão proferida no dia 05/02/2020 – Id. 

28894644). RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELAS 

RECUPERANDAS SEPARADA POR CLASSES (Item, credor e valor): 

CLASSE I – TRABALHISTA (Item, credor e valor): 158, Gustavo Cazarotto, 

R$ 585,98; 159, Marcos André Tech, R$ 585,98; 160, Paulo Cesar Vaz De 

Oliveira, R$ 585,98; 161, Antonio Da Silva Coutinho, R$ 350,00; 162, 

Antonio José Alves Ferreira, R$ 350,00; 163, Luiz Francisco Da Silva Neto, 

R$ 350,00; 164, Loridani Busnello, R$ 252,77; 165, Francisco Camilo De 

Araújo, R$ 585,98; 166, Douglas Felimberti, R$ 585,98; 167, Gilmar Da Silva 

Santos, R$ 585,98; 168, Rafael Da Silva Dias, R$ 571,67; 169, Edgar 

Henrique Bergamim Correia, R$ 585,98; 170, Adonias Da Silva Santos, R$ 

350,00; 171, José Da Silva Pires, R$ 486,10; 172, Paulo Assis Dos Santos, 

R$ 585,98; 173, Pedro Paulo Pivetta, R$ 585,98; 174, Wilhias Adão De 

Oliveira Silva, R$ 585,98; 175, Diego Antonio Rocha Belchior, R$ 583,33; 

176, Givanildo Jordão Martins, R$ 551,25; 177, Fábio Palmas Massuia, R$ 

588,98; 178, Pablo Henrique Martins, R$ 588,98; 179, Clesio Cazarotto, R$ 

523,06; 180, Leone Marques, R$ 694,17; 181, Sidneia Inacio Ferreira, R$ 

447,23; 182, Thiago Wilder Macena Oliveira, R$ 1.263,90; 183, Carlos 

Renan Pereira Da Silva, R$ 571,67; 184, Dercio Martins De Oliveira, R$ 

588,98; 185, Anderson Seller Schirrmann, R$ 571,67; 186, Geval Da Rosa, 

R$ 588,98; 187, Washington Dos Santos, R$ 588,98; 188, João Conceição 

Dos Santos, R$ 612,50; 189, Claudiana Almeida Rebouças, R$ 263,48; 

190, Fernando Stabile Dos Santos, R$ 748,60; 191, Jenário Faustino 

Parreira, R$ 510,42; 192, Adão Eberhardt Junior, R$ 571,67; 193, 

Cleberson Fin De Paula, R$ 1.020,83; 194, Maria Gomes De Souza, R$ 

388,90; 195, Jose Carlos Pereira Dos Santos, R$ 588,98; 196, Fernando 

Luiz Flauzino, R$ 588,98; 197, Halison Vieira Freitas, R$ 588,98; 198, 

Hildebrando Vasconcelos Lopes, R$ 588,98; 199, Leandro De Assis 

Oliveira, R$ 588,98; 200, Aline Aparecida Morlin, R$ 778,17; 201, Jesuíno 

Dias Da Silva, R$ 714,58; 202, Fernanda Oliveira Dos Santos, R$ 423,90; 

203, Beatriz Aparecida De Souza, R$ 875,00; 204, Anderson Almir Castani 

Benites, R$ 588,98; 205, Claudemir Dos Santos, R$ 588,98; 206, Gevanildo 

Da Rosa, R$ 588,98; 207, Dirlene Maria Dalmolin, R$ 949,67; 208, Valmiro 

Oliveira Serra, R$ 510,42; 209, Alcindo Armando Appelt, R$ 673,75; 210, 

Diego Tomaz Swarowsky, R$ 588,98; 211, Antonio Alves Moreira, R$ 

673,75; 212, Julio Cesar Domingues Silva, R$ 571,67; 213, Michael 

Jackson Alves Ferreira, R$ 820,94; 214, Fernando Carneiro Da Silva, R$ 

757,17; Subtotal: R$33.887,76. CLASSE II – COM GARANTIA REAL (Item, 

credor e valor): 17, Banco Bradesco S.A, R$ 9.275.332,24; 18, Banco 

Bradesco S.A, R$ 392.727,40; 19, Banco Bradesco S.A, R$ 127.671,40; 

20, Banco Do Brasil, R$ 3.000.000,00; 21, Banco Fibra S.A, R$ 

3.269.851,65; 22, Banco Itau Bba, R$ 6.440.000,00; 23, Banco John Deere 

S.A, R$ 7.911.158,87; 24, Banco John Deere S.A, R$ 5.351.931,70; 25, 

Banco Original S.A, R$ 16.798.831,13; 27, Banco Safra S/A, R$ 

3.500.000,00; 29, Banco Sicoob - Credisul, R$ 7.753.877,49; 30, Banco 

Sicredi, R$ 8.310.755,24; 40, Caixa Economica Federal, R$ 10.243.000,00; 

45, Chs Agronegocio Industria E Comercio Ltda, R$ 2.898.000,00; 50, 

Cooami, R$ 121.683,17; 51, Cooami, R$ 116.267,76; 52, Adama Brasil S/A, 

R$ 61.437,60; 53, Agrichem Do Brasil S.A., $ 165.690,63; 54, Agro Import 

Do Brasil Ltda, R$ 303.968,00; 55, Agrocete Industria De Fertilizantes Ltda, 

R$ 143.380,00; 56, Cooami (Agrosyn Comercio E Rep. Agricola Ltda), R$ 

299.460,00; 57, Basf S.A, R$ 2.648.112,87; 58, Bayer S/A, R$ 

4.493.211,18; 59, Bertagro Representação Comercial Ltda, R$ 323.340,00; 

60, Biofort Ind. Com De Prod. Agric. Ltda, R$ 51.035,40; 61, Campo 

Rico/Fertitex Agro, R$ 6.380.505,99; 62, Ccab Agro S.A, R$ 1.819.054,28; 

63, Chs Agronegocio Ind. E Comer. Ltda, R$ 3.464.014,82; 64, Contato 

Agricola Ltda, R$ 215.211,92; 65, Crop Dupont, R$ 773.850,81; 66, 

Cropfield Dist. De Insumos Agric. Ltda, R$ 102.782,40; 67, Dow 

Agrosciences Industrial Ltda, R$ 86.070,60; 68, Dow Agrosciences 

Industrial Ltda, R$ 430.063,20; 69, Dow Agrosciences Industrial Ltda, R$ 

273.700,00; 70, Dti Sementes S.A, R$ 435.661,50; 71, Fertilizantes Celere 

Eireli, R$ 299.805,00; 72, Fmc Química Do Brasil Ltda, R$ 2.952.875,66; 73, 

Girassol Agricola Ltda, R$ 107.221,93; 74, Helm Do Brasil Mercantil Ltda, 

R$ 127.512,00; 75, Impacto Insumos Agricola Ltda, R$ 448.579,11; 76, 

Nortox S/A, R$ 171.022,86; 77, Nortox S/A, R$ 1.064.441,84; 78, Nufarm 

Ind. Quim. E Farmaceutica S.A, R$ 3.241.087,14; 80, Plantun Comercio E 

Repres. Eireli Paiol, R$ 105.455,00; 81, Rd Rossato Rd Com. Represent. 

Ltda, R$ 245.814,80; 82, Rotam Do Brasil Agroq. E Prod. Ltda, R$ 

452.049,36; 83, Syngenta Proteção De Cultivos Ltda, R$ 6.132.403,61; 84, 

Tradecorp Do Brasil Com. Ins. Agric. Ltda, R$ 57.900,00; 85, Upl Do Brasil 

Indústria E Comercio De Insumos Agropecuários As, R$ 147.739,91; 86, 

Upl Do Brasil Indústria E Comercio De Insumos Agropecuários As, R$ 

335.343,68; 87, Yara Brasil Fertilizantes S/A, R$ 100.464,00; 102, 

Fernando João Prezzotto, R$ 1.111.657,83; 145, Sicoob - Ponta Adm 

Consorcios, R$ 547.170,21; 146, Sicredi - Consórcio, R$ 365.544,33; 215, 

Eisa – Empresa Interagrícola S/A, R$ 1.500.000,00; Subtotal: 

R$127.495.727,52. CLASSE III – QUIROGRAFÁRIA (Item, credor e valor): 1, 

A7 Assessoria Ambiental, R$ 38.101,00; 2, Acemat - Mt, R$ 550,00; 3, 

Actual Informática, R$ 2.702,00; 4, Agricola Jr - Manutenção De Máquinas, 

R$ 460,00; 5, Agro Baggio - Nova Mutum, R$ 1.039.500,00; 6, Agro Baggio 

- Sorriso, R$ 850.691,74; 7, Agro Baggio Maquinas Agricolas Ltda, R$ 

78.146,54; 8, Agro Baggio Maquinas Agricolas Ltda, R$ 8.399,57; 9, Agro 

Baggio Maquinas Agricolas Ltda, R$ 632.588,39; 11, Agroboi Produtos 

Agropecuarios - Srs, R$ 8.088,92; 12, Águas De Sorriso, R$ 104,62; 13, 

Aguia Repr. Comerciais Maquinas Imp., R$ 7.960,69; 14, Aguilera Auto 

Peças Ltda, R$ 462,00; 15, América Embalagens, R$ 1.523,15; 16, Asso 

Segurança Ocupacional, R$ 3.611,00; 26, Banco Rodobens S.A, R$ 

151.948,51; 28, Banco Santander S.A, R$ 147.587,64; 31, Beneficiadora 

De Algodão Cotton 163 S/A, R$ 1.022.030,31; 32, Biocentrix Materiais Para 
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Laboratório, R$ 5.607,17; 33, Biológica Insumos Agricola, R$ 29.700,00; 

34, Biosag - Comercio E Serviços Agricolas Ltda, R$ 652.500,00; 35, 

Borracharia Dallas Ltda, R$ 1.289,00; 36, Bradesco Seguros, R$ 488,72; 

37, Brastelha Industrial Ltda, R$ 3.990,00; 38, Bravo Equipamentos, R$ 

2.755,00; 39, Caiado Pneus Ltda, R$ 19.306,66; 42, Camponet Internet 

Ltda, R$ 3.600,00; 43, Cb Agricola - Lrv, R$ 2.671,00; 44, Cb Agricola - 

Srs, R$ 25.754,01; 46, Comagran - Mat. De Construção, R$ 8.679,00; 47, 

Comercial Magoga, R$ 1.403,82; 48, Confiança Dedetizadora , R$ 734,02; 

79, Pioneira Insumos Agricola Ltda, R$ 135.240,00; 89, Desiderio Cecilio Da 

Conceicao , R$ 1.200,00; 90, Divisa Comercio De Pneus Ltda, R$ 2.195,00; 

92, Edualdo Junior Simões, R$ 100.000,00; 93, Eduardo Ficagna, R$ 

300.000,00; 94, Eisa – Empresa Interagrícola S/A, R$ 82.606,78; 95, Eletro 

Rovaris Ltda, R$ 7.871,11; 96, Eletromais, R$ 1.318,87; 97, Eletromáquinas 

Auto Eletrica, R$ 5.660,90; 98, Estofaria Banco Bom - Lemes Ltda, R$ 

600,00; 100, Fabiano Fiut, R$ 1.250.000,00; 101, Falcão Rolamentos Ltda, 

R$ 3.719,90; 103, Galeao Distribuidora De Pneus Ltda, R$ 2.317,00; 104, 

Guabi Nutrição E Saúde Animal, R$ 3.328,86; 105, Guardião Prestadora De 

Serviços, R$ 5.930,18; 106, Hart Serviços De Informática, R$ 1.070,00; 

108, Hidraulica Hidraumaq, R$ 5.500,00; 109, Hiper Mercado Gotardo Ltda, 

R$ 812,36; 111, Igraf, R$ 380,00; 112, Indiana Seguros, R$ 84.588,10; 113, 

Jk Mercadão De Peças Agricolas, R$ 20.288,26; 114, Kasa Fort Materiais 

Para Construção Ltda, R$ 4.764,00; 115, Kirst Comercio De Combustiveis 

Ltda, R$ 195,44; 118, Liberalli Comercio De Combustiveis Ltda, R$ 

9.181,57; 120, Mapfre Seguros, R$ 6.602,00; 121, Mecânica Do Claudir, R$ 

182,26; 122, Mecanova Servicos Industriais Ltda, R$ 100.051,00; 123, 

Mecatran Comercio Atacad. De Peças Ltda, R$ 892,77; 124, Mecatran 

Prestadora De Serviços Ltda, R$ 1.030,00; 127, Multi Pisos Ltda, R$ 

8.601,99; 128, Nadir Sucolotti, R$ 44.910,00; 129, Nc Auto Posto Ltda, R$ 

30.703,05; 130, Paulo Rodrigo Pertusatti, R$ 249,00; 131, Pbagro Logistica 

E Insumos Ltda, R$ 728.100,00; 132, Planus Assessoria E Consultoria 

Ltda, R$ 78.500,00; 133, Prensso Forte Mangueiras E Equipamentos Hidra, 

R$ 225,46; 134, Primo Rossi Adm Consorcio Ltda, R$ 153.095,59; 135, 

Raiter Comercio E Representacoes Ltda, R$ 6.000,00; 136, Rambo E 

Mainardi Ltda, R$ 3.802,47; 137, Rc Maquinas E Implementos Agricolas 

Ltda, R$ 54.486,00; 138, Restaurante O Costelão, R$ 1.132,10; 140, 

Riber-Kws Sementes Ltda, R$ 64.090,95; 141, Roberson Atilio Bergamin E 

Cia Ltda, R$ 662,50; 142, Samar Comercial Agricola Ltda - Srs, R$ 296,00; 

143, Santo Andre Combustiveis Ltda, R$ 339.100,00; 144, Sd Confecções 

Ltda, R$ 2.902,66; 147, Sorrimetal Industria E Comercio, R$ 29.001,00; 148, 

Sorriso Comercio De Embalagens, R$ 399,00; 149, Sorriso Equipamentos 

De Proteção Ltda, R$ 1.880,66; 150, Sorriso Internet Ltda, R$ 1.200,00; 

151, Supermercado Berté, R$ 3.349,74; 152, Tornearia Mineiros Ltda, R$ 

4.770,00; 154, Trr Rio Bonito Transportes Ltda, R$ 227.000,00; 155, Turbo 

Auto Elétrica, R$ 298,00; 156, União Auto Peças, R$ 1.847,14; Subtotal: 

R$8.677.064,15. CLASSE IV – ME/EPP (Item, credor e valor): 10, 

Agrobiologica Solucoes Naturais - Eireli, R$ 38.600,00; 41, Calminatti E Cia 

Ltda - Epp, R$ 260,00; 49, Converge Comercio Internacional Eireli - Me, R$ 

20.000,00; 88, Cultivar Agronegócios Eireli Me, R$ 77.400,00; 91, E.C Auto 

Center Cps Ltda Me, R$ 405,75; 99, F. Carlos Mota & M. Mota Ltda - Me, R$ 

15.198,09; 107, Hasse & Hasse Ltda - Me, R$ 640,00; 116, L. M. Comercio 

De Ferragens Ltda - Me, R$ 2.533,75; 117, L.R.A Silva De Freitas & Cia 

Ltda - Me, R$ 870,00; 119, Lucas Mecanica Hidraulica Ltda Me, R$ 766,06; 

125, Mmh Materiais De Construção Eireli Me, R$ 25.790,45; 126, Moschen 

& Moschen Ltda - Me, R$ 3.724,50; 139, Retifica De Motores A P Ltda Me, 

R$ 5.800,00; 153, Travicar Industrial Eireli, R$ 7.378,67; 157, Winter & 

Santos Ltda - Me, R$ 780,00; Subtotal: R$200.147,27. TOTAL DOS 

CRÉDITOS EM TODAS AS CLASSES: R$136.406.826,70. ADVERTÊNCIAS: 

Em observância ao art. 52, §1º, III, da Lei n.º 11.101/2005, ficam todos 

intimados para, querendo, apresentarem suas habilitações e/ou 

divergências DIRETAMENTE À ADMINISTRADORA JUDICIAL no prazo de 

15 (quinze) dias contados da publicação deste edital, nos termos do art. 

7º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, bem como objeções ao plano de 

recuperação judicial, nos autos do processo principal, no prazo de 30 

(trinta) dias contados da publicação do edital mencionado no art. 7º, §2º, 

ou no art. 53, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005, nos termos do art. 

55, caput, da mesma Lei. As habilitações e divergências em questão 

deverão ser enviadas à sede da AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa 

jurídica de direito privado, localizada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Ed. 

Helbor Dual Business Office & Corporate, 24º andar, sala 2401, Alvorada, 

em Cuiabá/MT, CEP 78.048-848, telefone: (065) 2136-2363, com 

funcionamento das 09:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 18:00 horas, de 

segunda à sexta-feira, ou no e-mail: dalmolin@aj1.com.br. Demais disso, 

quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos por 

e-mail, telefone ou pessoalmente, na sede da Administradora Judicial, 

neste último caso, através de agendamento prévio. Ainda, as cópias do 

processo de recuperação judicial e dos principais documentos que lhe 

constituem estarão disponibilizadas no site: www.aj1.com.br E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SANDRA CRISTINA RODRIGUES 

FERRAZ, digitei. SORRISO, 12 de fevereiro de 2020. Danila Trindade 

Jeppez Albanez Garcia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERENTE)

ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (REQUERENTE)

EDSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1000311-70.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

efetuar a publicação em jornal de grande circulação no âmbito do Estado 

de Mato Grosso do Edital expedido.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006245-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))
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LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

1006245-77.2018.8.11.00402894 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, acerca da petição da parte requerida ID 

28949244.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TIRLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida, acerca do 

Termo de Redução de Penhora de Id. 29147889, bem como para querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TIRLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora ACERCA DO 

TERMO DE PENHORA DE ID. 29147889, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal, para cumprimento do mandado de 

intimação e avaliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DA COSTA RIBEIRO CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Termo de Redução de Penhora de Id. 29153153, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal, para cumprimento do mandado de 

intimação e avaliação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006717-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN LIZE GABIATTI OAB - SC30754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. D. Q. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

comprovante de pagamento juntado pelo requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Sorriso, 12/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICERES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE PAULA MARREIRO (EXECUTADO)

GILMAR ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Termo de redução de Penhora de Ids. 29156387 e 29156377, bem como 

para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de 

pagamento deverão ser juntados aos autos, no prazo legal, para 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000956-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO BUENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 12/02/2020 Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005024-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Termo de Redução de Penhora de Id. 29164443, bem como para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 
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Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal, para cumprimento do mandado de 

avaliação e intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006557-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada do laudo pericial nos autos, procedo a intimação 

das partes para manifestação. Sorriso, 12/02/2020 Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000757-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NOGUEIRA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial juntado 

aos autos. Sorriso, 12/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000380-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. M. C. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000380-05.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

FABIOLA BENDO PAIVA REQUERIDO: LAURO FERNANDO MAMEDE 

CAMARGO DUTRA Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio c/c alimentos 

conjugais e provisórios ajuizada por FABIOLA BENDO PAIVA DUTRA em 

desfavor de LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA, ambos 

qualificados na exordial, alegando em síntese, que conviveu com o 

requerido em regime de comunhão parcial de bens por aproximadamente 

11 (onze) anos, entretanto há cerca de 1 (um) mês encontram-se 

separados de fato. Sendo assim, ajuizou a demanda, pugnando pela 

divisão dos bens havidos em comum, bem como em caráter liminar requer 

a fixação de alimentos provisórios em seu favor. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Pois bem, em análise aos autos, tenho que o pedido 

de alimentos provisórios em favor da requerente deve ser INDEFERIDO 

nesta fase de cognição sumária, eis que descabida sua fixação sem 

prestigiar o contraditório a que tem direito o requerido. Sob este aspecto, é 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “entre ex-cônjuges ou 

ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de 

pagar alimentos é excepcional” (REsp 1454263/CE, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/4/2015, DJe 8/5/2015). 

Ademais, segundo documentos acostados aos autos a autora 

encontra-se efetivada junto a Secretaria de Educação, recebendo 

remuneração mensal que possibilita sua mantença. Assim, DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 06 de abril de 2020, às 13h:30min, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores. CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da 

presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do NCPC. Por fim, DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita, podendo este ser revogado a qualquer 

momento, nas formas da lei. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE 

para, no prazo legal, juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel a 

ser penhorado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE para juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel a ser 

penhorado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE para juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel a ser 

penhorado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000748-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000748.14.2020.8.11.0040 Pedido de Recuperação Judicial 
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Vistos etc. Cuida-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por 

Clóvis Antônio Cenedese, devidamente qualificado, asseverando, em 

apertada síntese, que: Em 1979, o Sr. Pedro Cenedese, genitor do ora 

requerente, foi atraído para o Estado de Mato Grosso, e então, vendeu 

sua propriedade em Santa Catarina para adquirir uma propriedade rural no 

Município de Nova Mutum, com 360 hectares, na agrovila denominada São 

Manuel. Na época, o autor, na condição de filho mais velho, ajudava o pai 

nos afazeres da propriedade. Já no ano de 1988, Sr. Clóvis casou-se com 

a Sra. Carla Cristina Cenedese e, nesse mesmo ano, arrendou uma 

pequena área de lavoura, com 170 hectares na fazenda Sucuri de 

propriedade do Sr. Chixto Cella em Nova Mutum, tornando-se independente 

em relação a seus pais. Em apenas 02 anos alcançou bons resultados. Em 

2002 já estava plantando 1.100 hectares, que faziam parte da fazenda 

Sucuri e da fazenda Ecoplan, ambas em Nova Mutum. Em 2003 comprou 

uma área de terra no município de Nova Ubiratã - MT. Em sociedade com 

seu irmão Claumir José Cenedese, desmatou a área que era 100% 

fechada, corrigindo-a para virar lavoura. No ano de 2004, o Sr. Clóvis e 

sua família mudaram para a cidade de Sorriso/MT pela logística operacional 

e proximidade da fazenda, eis que a cidade de Nova Mutum era muito 

longe e a rodovia BR 163 era praticamente intransitável. Sendo assim, 

decidiu instalar a sua sede administrativa no município, por se tratar de um 

polo na região, oferecendo todo suporte necessário para a agricultura. 

Inobstante, na safra de 2004/2005 plantou arroz da variedade CIRAD, que 

até no ano anterior era comercializado com a classificação longo fino e à 

partir de 01/01/2005 teve sua classificação rebaixada, o que desvalorizou 

a safra em 30% do seu valor comercial. Com um custo estimado em R$ 

25,00 por saca e comercializado com valor médio de R$ 12,00 por saca, 

resultou em um prejuízo de mais de 50%, acumulando uma dívida enorme 

em apenas uma safra na fazenda. Já em 2006, houve a maior crise na 

região, por conta dos baixos preços da soja e os custos altíssimos, bem 

como uma logística péssima. Com isso, o autor acumulou mais um prejuízo 

na safra de 2006, não sendo possível pagar as dívidas da safra anterior. 

Por isso, no início de 2009, o autor e o Sr. Claumir venderam a fazenda 

para sanar todas as dívidas. No ano de 2011, o Sr. Clovis arrendou uma 

área de terra no mesmo município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade do 

Sr. Vademilso Badalotti e do Sr. Rodrigo Badalotti. Todavia e necessitou 

fazer alto investimento, eis que a área era totalmente bruta. Em 2012 

plantou a primeira lavoura de 800 hectares de arroz. Em 2013, aumentou a 

plantação para 1800 hectares, sendo 800 há de soja e 1,000 hectares de 

arroz. Todavia, na safra de 2015/2016, toda a região foi afetada pelo 

fenômeno El niño, o que prejudicou a lavoura do requerente, tendo 

produzido em torno de 50% do potencial da soja e 30% do potencial do 

milho. Em razão do quadro acima, o autor buscou negociar o seu passivo, 

de modo a viabilizar o custeio das próximas safras, entregando como 

garantia real a própria área do arrendamento para o Banco Sicredi, porém 

com muita resistência do proprietário das terras. Para piorar, teve o crédito 

de custeio suspenso e permanece nessa situação até a presente data em 

vista dos atrasos decorrentes da safra 2015/2016, tendo que recorrer ao 

popular pacote de compras em dólar para poder prosseguir na atividade e 

custear as próximas safras, inclusive a de 2019/2020, aumentando os 

seus custos em no mínimo 20%, frente a uma taxa de câmbio 

extremamente desfavorável. Destaca que as safras de 2016/2017 e 

2017/2018 tiveram uma produção normal, mas a renda obtida nelas não 

foram suficientes para saldar as dívidas. Portanto, neste momento, a 

situação passou a se tornar crítica, com os preços dos produtos em 

queda, além do aumento na cotação do dólar que causou uma redução na 

capacidade de pagamento da dívida e dos juros dos financiamentos 

basicamente dobrando de valor, aliados ao montante da dívida, fizeram 

com que ela se tornasse insustentável. Portanto, diante da impossibilidade 

de dar seguimento às atividades com o atual nível de endividamento, o qual 

precisa urgentemente ser reestruturado de forma que a geração de caixa 

operacional cubra adequadamente as obrigações assumidas, sem prejuízo 

da continuidade empresarial e da sua função social, não resta ao 

empresário rural Sr. Clovis Cenedese outra alternativa que não seja o 

requerimento de Recuperação Judicial, com fulcro no inciso I do artigo 51 

da Lei 11.101/2005. É o breve relato. Decido. De largada, é conveniente 

enfrentar a questão afeta a competência, visto que, embora a propriedade 

onde o autor alega desenvolver a atividade rural esteja localizada no 

Município e Comarca de Nova Ubiratã, ajuizou o pedido de Recuperação 

Judicial perante esta 1ª Vara da Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, o que não se pode admitir. Segundo o art. 3º da Lei 11.101/2005, 

“é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, 

deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do 

principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha 

sede fora do Brasil”. Ainda sobre o tema, vejamos o que já pronunciou o 

STJ no Conflito de Competência abaixo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

AGRAVO INTERNO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 3º DA LEI N. 11.101/2005. 1. Nos termos 

do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o foro competente para o processamento 

da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe 

o principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde 

haja o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante da 

atividade empresária sob o ponto de vista econômico. Precedentes. 2. No 

caso, ante as evidências apuradas pelo Juízo de Direito do Foro Central de 

São Paulo, o principal estabelecimento da recuperanda encontra-se em 

Cabo de Santo Agostinho/PE, onde situados seu polo industrial e seu 

centro administrativo e operacional, máxime tendo em vista o parecer 

apresentado pelo Ministério Público, segundo o qual o fato de que o sócio 

responsável por parte das decisões da empresa atua, por vezes, na 

cidade de São Paulo, não se revela suficiente, diante de todos os outros 

elementos, para afirmar que o "centro vital" da empresa estaria localizado 

na capital paulista. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 

147.714/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017) Veja-se, portanto que, a 

legislação é clara acerca do foro competente para processamento do 

pedido de recuperação judicial. Nessa toada, considerando que a única e 

evidentemente principal área onde é, em tese, desenvolvida a atividade 

rural pelo autor localiza-se no Município de Nova Ubiratã, o qual, inclusive 

é Comarca, evidentemente que os argumentos lançados pelo requerente 

com a finalidade de firmar a competência deste Juízo da Comarca de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso, não se sustentam. Pelo exposto, 

reconheço a incompetência deste Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso, pelo que DECLINO DA COMPETÊNCIA 

PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL AO JUÍZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DE 

MATO GROSSO, devendo a Secretaria da Vara providenciar a imediata 

redistribuição dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87051 Nr: 6532-04.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MORO - ESPÓLIO, ELIANE ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, FLÁVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 34248, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, LUIS EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400-MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A, RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO - 

OAB:180737/SP, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 9.348,67 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.549, sendo que o valor de R$ 4.848,67 refere-se as 

custas e o valor de R$ 4.500,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 9748-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONILAGE PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI E SILVA LTDA - ME, DIEGO 

PHELLIPE ANTONIAZZI, ILDA ROS MARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte autora 

para efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

Cláudia-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117125 Nr: 8017-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA MORO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVERNIDI SENA VANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca do Ofício de fl. 129, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217172 Nr: 8182-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Impulsiono os autos para intimar a administradora judicial dra. JOICE WOLF 

SCHOLL, para parecer nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 1826-27.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GUARIZI - ESPÓLIO, MARIELLI RAMOS GUARIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ TORMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Vistos etc.

Inicialmente, no que tange ao pedido de substituição processual do polo 

ativo, bem como levantamento de valores em favor dos herdeiros, 

verifica-se que não restou comprovado nos autos o encerramento do 

inventário do Espólio de Mario Guarizi, cuja medida mostra-se necessária a 

fim de viabilizar a análise do pleito.

Já quanto ao pedido de penhora de imóvel descrito à fl. 356 no item n. 2, 

oportuno considerar que, como bem sabe a parte exequente, já houve a 

penhora de imóvel do executado nos autos à fl. 233, o qual havia sido 

avaliado à época em valor expressivo, além disso, referida avaliação 

encontra-se defasada eis que realizada no ano de 2016 (fl. 338-verso), 

de modo que não há convicção quanto ao seu real valor atualizado.

 Sendo assim e, ressaltando que eventual excesso de penhora pode 

configurar abuso de autoridade nos termos do art. 36 da Lei nº 

13.869/2019, INDEFIRO o pedido de nova penhora enquanto não solvida a 

questão relativa ao imóvel já penhorado nos autos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10802 Nr: 2565-34.2000.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROCHA, IDALINA ROSA MACAGNAN, 

ILDO ANTONELLO, LUCI TERESINHA SEIDEL ANTONELLO, DALÍRIA MARIA 

NOGUEIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINEIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, GLASIELE MARY IWAKARI - 

OAB:13.395/MT, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, FERNANDO PEDROSO BRUM - OAB:4060/RS, 

HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34753 Nr: 3889-49.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. T. LOBATO & CIA LTDA, FABIO TAVARES 

LOBATO, BRUNO DE OLIVEIRA LOBATO, MARCELO TAVARES LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, JOSE LUÌS 

ZANCANRO - OAB:22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar acerca do petitório de fls.s 250/269, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37649 Nr: 544-41.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSFDOM, MVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVID FIGUEIREDO 

DE OLIVEIRA - OAB:144209/SP, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se acerca da justificativa do executado 

de fls. 644/657, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89256 Nr: 842-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, acerca do documento de fl.187 e informações do SisconDJ TJMT 

de fl. 188, a seguir transcrita: "Prezados, como o Banco do Brasil é parte 

nesse alvará, existem proedimentos internos que demandam um pouco 

mais de tempo para a liberação do alvará", recebido via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, acerca do documento de fl.187 e informações de fl. 188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 6143-48.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPA LTDA, VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - 

OAB:11.533, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90.604, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12623, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/O

 Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte contrária, na pessoa de seu advogado, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105731 Nr: 8819-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BN, ISN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado do exequente, via DJE, para promover o andamento 

do feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107849 Nr: 387-24.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR PEREIRA DA SILVA, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, 

ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ FAUSTINO LACERDA 

DE ALBUQUERQUE - OAB:339.010, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial (fls. 345/352), no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112869 Nr: 4668-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS MÂNICA, JOSIANE CRISTINA 

PEREIRA, ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVI DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte CREDORA, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119336 Nr: 10338-42.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORRÊA BASTOS 

- OAB:OAB/MT20.604-a, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, acerca do cumprimento voluntário da sentença pela parte 

requerida (fls.207/2012).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 3169-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, DANIEL HENRIQUE MELO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, PAULO HENRIQUE TAKESHI 

KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 211/228, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128358 Nr: 4423-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MALACARNE, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

embargante, via DJE, para manifestar-se acerca da proposta dos 

honorários periciais de fls. 136/137, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132521 Nr: 6624-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 Intimo o exequente para recolher e juntar aos autos guia de certidão de 

processo em tramitação - com busca, para a expedição da certidão de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145959 Nr: 1939-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR TAVARES DA SILVA E CIA LTDA, 

MARCIA SEBILA PICOLI DA SILVA, MOACIR TAVARES DA SILVA, 

PRISCILA TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLE SOARES BERTON - 

OAB:27030/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 84/94, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163454 Nr: 11242-91.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTELINA SALETE BANFI DA SILVA, 

DOUGLAS BANFI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191821 Nr: 5167-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KELLY MOREIRA 

ALMEIDA - OAB:22264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte CREDORA, 

para no prazo legal, impulsione o feito prestando informações quanto à 

origem do crédito vindicado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200425 Nr: 9874-76.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FRIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: roseli alves ferreira - 

OAB:17978

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.19, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206699 Nr: 1480-46.2019.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR GUBERT, ROSANGELA ZILA (ZILIO) 

GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LEITE FERNANDES - 

OAB:168438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217170 Nr: 8181-23.2019.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA BARROS NUNES, CILIVESTE 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ DOS SANTOS, FRANCISCO SALAZAR 

FRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Impulsiono os autos para intimar a administradora judicial dra. JOICE WOLF 

SCHOLL, para parecer nos autos, no prazo de 05 dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148481 Nr: 3315-74.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RAFAEL WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SCHEVINSKY - 

OAB:20.661, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.379, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129346 Nr: 4965-93.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CONSTRUTORA LTDA EPP, JOÃO 

HELIO MACHADO JAQUES, MARA LUCIA BERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes, por seus 

advogados, via DJE, da decisão de fl. 314, que designou Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 06/05/2020, às 13:30 horas.

Vistos etc. DEFIRO a produção de prova testemunhal, conforme requerido 

pelas pa Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06 de Maio de 2020, às 13h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. No mais, pelos fundamentos 

expostos na decisão de fls. 307/309, INDEFIRO o pleito de reconsideração 

quanto o ônus da prova. Por fim, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto 

o recolhimento das custas processuais da Reconvenção. INTIME. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 6186-82.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAURO DE ALMEIDA, ALISSON ALBERTO 

PEREIRA VIEIRA, DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, JOÃO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, MARCELO FRAGA DE 

MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar as partes, por seus 

advogados, via DJE, da decisão de fl. 248 e vº, que designou Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 16/04/2020, às 14:30 horas, com o 

seguinte dispositivo: (...) Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes 

DOU PROVIMENTO para FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

FAVOR DO PATRONO DO REQUERIDO GENAURO DE ALMEIDA no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

MANTENDO, no mais, a decisão inalterada. No mais, diante da 

manifestação da parte autora (fls. 244/245), DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de Abril de 2020, às 14h30min.FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação de rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do CPC. Por fim, INDEFIRO o pedido de juntada de cópia da 

declaração de imposto de renda do requerido, eis que desnecessária 

nesta fase processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45782 Nr: 2706-72.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE ALMEIDA 

SOBRINHO, IDILIA XAVIER, PAULO DANIEL XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Autos n. 2706-72.2008.8.11.0040 – Código Apolo: 45782

 Vistos etc.

 Ante as razões expostas na manifestação da requerida à fl. 165 e tendo 

em vista a renúncia do procurador de José Maria Sobrinho às fls. 162-164, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho 

de 2020, às 13h30min.

 No mais, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para regularizar sua 

representação processual, bem como promover o recolhimento das guias 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 INTIMEM-SE todos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Sorriso/MT, 12 de Fevereiro de 2020.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413 Nr: 854-96.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, MAURO LUIZ 

SAVI, ADMIR ANTÔNIO ZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DANIEL ZAVAREZE - OAB:10149/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 854-96.1997.811.0040, Protocolo 

413, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424 Nr: 34-14.1996.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 
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FRASSON - OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 34-14.1996.811.0040, Protocolo 

1424, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2912 Nr: 504-79.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AROLDO DANIEL, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 504-79.1995.811.0040, Protocolo 

2912, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218713 Nr: 9147-83.2019.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA CAMBRAIA TRAJANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA BS 

LTDA e/ou BS CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YUMI FERREIRA SATO AMORIM - 

OAB:26274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Impulsiono os autos para intimar a Administradora Judicial da decisão de 

fls. 42/43, bem como para providenciar o cumprimento da providência 

determinada, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000771-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANJOS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000771-57.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG em favor da requerente. ANOTE-SE. 

COLHA-SE o parecer ministerial. Oportunamente, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEDIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000112-53.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da divergência no 

tocante ao valor devido, DETERMINO a remessa imediata dos autos à 

Contadoria Judicial para elaboração de cálculos. Elaborado o cálculo, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. 

Oportunamente, CONCLUSOS. Quanto ao valor incontroverso, DEFIRO o 

levantamento. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003909-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WOSNIAK (AUTOR(A))

INGRIT WOSNIAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CARPE NEVES OAB - PR31097 (ADVOGADO(A))

ARIVALDIR GASPAR OAB - PR18184 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ WOSNIAK (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003909-66.2019.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE do v. acórdão 

proferido no Agravo de Instrumento n. 1010058-04.2019.8.11.0000 (id. 

26735221). Desta feita, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto o 

recolhimento das custas e taxa judiciária. Em caso negativo, INTIME-SE a 

parte autora para comprovar o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob de extinção do feito. Decorrido o prazo, com ou sem comprovação do 

recolhimento, façam-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000586-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GARCIA ALVARENGA (REU)

CASA RURAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000586-19.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. CITE-SE 

a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 13 de Abril de 2020, às 11h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut 

Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1º e 2º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000779-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA RAMOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 
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(ADVOGADO(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000779-34.2020.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 13 de Maio de 2020, às 13h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000722-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VO ANGELO LTDA. (REQUERENTE)

PARTICIPACOES VO ANGELO LTDA (REQUERENTE)

ROSIMERI DALMOLIN SALTON (REQUERENTE)

ELBIO DALMOLIN (REQUERENTE)

EDERSON DAL MOLIN (REQUERENTE)

DIRLENE MARIA DALMOLIN (REQUERENTE)

DIONEIDE DALMOLIN CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PINTO DUARTE OAB - MT15990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON DAL MOLIN (REQUERIDO)

EVERTON DAL MOLIN (REQUERIDO)

EDSON DAL MOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000722-16.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observo que não se acham encartados aos autos documentos 

constitutivos das pessoas jurídicas Participações Vô Angelo LTDA e 

Agropecuária Vô Angelo LTDA, bem como instrumento de procuração ao 

patrono subscritor da exordial. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma acima 

exposta, sob pena de seu indeferimento, em consonância com o disposto 

no art. 321, parágrafo único, do CPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBORA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CALHEIROS BIGELI OAB - TO4008-B (ADVOGADO(A))

ELMISON SOUSA E SILVA OAB - TO8401 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000615-40.2018.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE, nesta data, do 

v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 

1000615-40.2018.8.11.0040 (id. 29037980). Desta feita, EXPEÇA-SE carta 

precatória para oitiva da testemunha arrolada pela parte requerida, qual 

seja, Vanessa Gomes Costa Ribeiro. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-90.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA CABRAL CACERES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DOS SANTOS OAB - PR91449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000730-90.2020.8.11.0040. Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido de justiça 

gratuita. Entretanto, entendo que a mesma não faz jus ao benefício 

pleiteado, haja vista que a mesma é comerciante, bem como não encartou 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a alegada 

hipossuficiência. Aliado a isso, convém destacar que não obstante o 

disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser aplicado de 

forma absoluta e irrestrita. Sobre o assunto, oportuno a lição de Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010). Desse modo, ante a 

ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência alegada, 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

PROCEDER ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000654-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LOPES (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000654-66.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000668-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DE FREITAS BARBOSA (REU)
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HELPDESK TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000668-50.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006750-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEILTON MATOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006750-34.2019.8.11.0040 Vistos etc. Reoportunizo a parte 

autora a cumprir a determinação de emenda, no prazo de 10 (dez) dias, 

haja vista que o petitório de id. 26809436 veio desacompanhado do 

comprovante de notificação extrajudicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado pela Secretaria da Vara, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000686-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERCI CARLOS DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000686-71.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DOS SANTOS DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000656-36.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em desfavor de 

DIOGO DOS SANTOS DE MEDEIROS, qualificados no presente feito, 

aduzindo que por contrato de financiamento, concedeu um crédito ao 

requerido destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente 

descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi 

constituído em mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando 

estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de 

busca e apreensão do bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de busca e 

apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os 

pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve 

o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, 

levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da 

lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006601-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLMIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006601-38.2019.8.11.0040 Vistos etc. Reoportunizo a parte 

autora a cumprir a determinação de emenda, no prazo de 10 (dez) dias, 

haja vista que embora a intimação do demandado conste do instrumento 

de protesto que tenha sido pessoal (id. 24065212), não consta dos autos 

a respectiva certidão do cartorário. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado pela Secretaria da Vara, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001509-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ALESSANDRO E SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 100150979.2019.8.11.0040 Vistos etc. Em que pese a 

determinação de id. 18599344, observo que inexiste razão para 

declinação da competência em favor da Primeira Vara Cível, já que o 

acordo cuja cláusula se pretende anular foi homologado pelo CEJUSC, 

devendo, portanto, o feito continuar a ser processado e julgado pela 

Terceira Vara Cível. Desta feita, proceda-se a imediata remessa dos autos 

ao Juízo da Terceira Vara Cível. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DE FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

HELPDESK TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000664-13.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado Michel Freitas Barbosa, se casado for, 

bem como o terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos 

artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000755-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAMARIO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000755-06.2020.8.11.0040. Vistos etc. Para realização da 

prova pericial, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. GABRIEL SATO 

IKUHARA CAVALCANTI PICOS, devidamente cadastrado no Banco de 

Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ficha 

cadastral anexa, devendo o mesmo ser intimado para designação de data. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

requerida, a qual pugnou pela realização da prova pericial. Desta feita, 

INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos honorários 

periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em 

consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos apresentados pelas 

partes. Cumprido o ato deprecato, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000685-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000685-86.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução apresentados na forma colocada em Juízo, porém, sem efeito 

suspensivo, uma vez que ausentes estão os requisitos do art. 919, § 1º 

do CPC. CITE-SE a parte embargada/exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, I, do CPC). CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000799-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DENARDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000799-25.2020.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Em consonância com o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua remessa à Segunda Vara desta Comarca, eis que 

prolatou o título executivo judicial executivo neste feito, mediante as baixas 

e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007946-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONISE DE SOUZA PUERARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007946-39.2019.8.11.0040. Vistos etc. Ante as razões 

apresentadas em id. 28853566, DEFIRO a dispensa do oferecimento de 

caução, nos termos do art. 678, parágrafo único, última parte, do CPC. No 

mais, CUMPRA-SE as deliberações pendentes. Oportunamente, 

CONCLUSOS para análise dos demais pedidos. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001744-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

L. E. B. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIN CLAUDIO KUHNE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEUSAIR FERREIRA DOS ANJOS OAB - RO3780 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MACHADO MENDES OAB - RO4636 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001744-46.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 25858190 e 26462115), com o qual aquiesceu o 

Parquet (id. 27103616), aliada a juntada de declaração de id. 25859194, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os ofícios competentes 

e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001651-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EMBARGANTE)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001651-20.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação das partes (id. 22741404), HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte embargante e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço 

com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em consonância com o entabulado entre as partes. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADA, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004523.42.2017.8.11.0040 Requerente: Iara Beatriz Scherer 

Sorriati Requerida: Viva-Tonini e Cia Ltda Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Vícios Construtivos c.c. Danos 

Morais ajuizada por Iara Beatriz Scherer Sorriati em face de Viva-Tonini e 

Cia Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na petição inicial e instruída com documentos diversos. 

Decisão inicial, id. 9904641. A tentativa de composição amigável restou 

infrutífera, consoante consta da sessão de mediação judicial de id. 

12526086. Em seguida, a demandada apresentou contestação e 

reconvenção, id. 12735661, instruída com os documentos de id. 12735805 

e ss. Intimada, a parte autora impugnou a contestação e contestou a 

reconvenção, id. 12952019. Por ocasião do saneamento do processo, 

determinou-se a realização de prova pericial, cujo laudo respectivo 

encontra-se juntado sob o id. 15789937, pág. 1 e ss. Regularmente 

intimada, a autora manifestou-se sobre o laudo pericial pela petição de id. 

16054825, asseverando que a prova demonstra tudo o que restou 

alegado na petição inicial. Lado outro, a requerida, também devidamente 

intimada, impugnou o laudo juntado aos autos, fazendo alguns 

apontamentos técnicos que, em tese, são dissonantes daqueles utilizados 

pela Perita Judicial, concluindo se o laudo inservível para os autos em tela, 

id. 16194103. Intimada, a Sra. Perita Judicial prestou todos os 

esclarecimentos solicitados, consoante se infere do id. 15789940. 

Entretanto, mais uma vez a ré peticiona nos autos requerendo novos 

esclarecimentos, consoante consta da petição de id. 19530979, 

requerimento este impugnado pela parte contrária, id. 19816217. A 

decisão de id. 24296055 homologou o laudo pericial apresentada, bem 

como os esclarecimentos complementares e designou audiência de 

instrução e julgamento, que foi realizada nos termos consignados na ata 

de id. 25949018. Por fim, as partes apresentaram seus memoriais finais, 

conforme petições de id. 27258794 (autor/reconvindo) e id. 27285257 

(ré/reconvinte). É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a 

questão, narra a inicial que em 15 de Fevereiro de 2013, a autora firmou 

Contrato de Construção Civil com a requerida, que assumiu a obrigação de 

edificar um imóvel residencial com área de 260,92 m², em um terreno 

situado na Rua Taperapuã, lote nº 73, quadra nº 03, Bairro Recanto dos 

Pássaros, Condomínio Porto Seguro, Sorriso, Mato Grosso. Restou 

estabelecido contratualmente que a obra deveria seguir a planta do Projeto 

Arquitetônico elaborado pela arquiteta Waleska Silva Reis (CAU 

A41746-7). Conforme contratado, a autora pagaria à requerida o valor 

global de R$ 284.402,80 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e 

dois reais e oitenta centavos), tendo ficado acertado ainda que, qualquer 

serviço extraordinário, bem como eventuais modificações dos 

acabamentos utilizados não abrangidos pelo contrato, somente poderia 

ser realizada mediante solicitação formal da autora e aprovação pelo 

engenheiro responsável. Ainda segundo o contrato, constitui obrigação da 

ré fornecer todas as notas fiscais dos materiais utilizados na obra à 

autora, todavia, até o ajuizamento da ação referida obrigação não foi 

cumprida. Segue dizendo que no dia 25/03/2017, a autora notou diversas 

patologias na construção e solicitou uma vistoria técnica, que foi realizada 

pela arquiteta Waleska Silva Reis (CAU A41746-7). Após realização da 

vistoria, a profissional pontuou as anomalias descritas na inicial, que deu 

ensejo a uma notificação encaminhada à demandada, que por sua vez, 

contranotificou a autora. Já em 14/07/2017, a pedido da autora, foi 

realizada outra vistoria pela empresa CVA Engenharia, que culminou com 

o Laudo Técnico para Avaliação e Análise de Patologias Construtivas que 

instrui a inicial. Com fundamento nos fatos sinteticamente acima narrados 

e naqueles de direito que constam da inicial, a autora requer: “6. Ao final, 

seja a presente ação julgada totalmente procedente para tornar definitiva a 

antecipação de tutela que se espera seja irrogada, bem como a 

condenação da Requerida ao pagamento à Requerente, em sede de 

perdas e danos, de valor equivalente à correção e finalização das obras, 

inclusive dos defeitos existentes e que venham a ser apurados, além do 

valor correspondente ou, o que também aguarda seja pericialmente 

apurado; 6.1. Pugna a Requerente que não há interesse lógico que a 

Requerida proceda a reforma necessária, vez a quebra da boa fé 

contratual pela Requerida, como demonstrado ao longo da exordial. 7. A 

condenação da Requerida nas custas judiciais, honorários de advogado, 

20%, juros legais moratórios desde a citação inicial, com relação às 

condenação pleiteadas a título de dano material (art. 405, do Código Civil), 

juros legais moratórios desde a prática do ato, com relação à condenação 

pleiteada a título de danos morais, correção monetária de todos os valores 

a serem apurados de acordo com a tabela prática para cálculo de 

atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e demais despesas inerentes do presente feito, 
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nos termos do art. 85 do Novo Código de Processo Civil. 8. Condenação 

em Danos Morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 9. Seja a 

Requerida condenada a pagar R$ 116.185 (cento e dezesseis mil, cento e 

oitenta e cinco reais), em sede de despesas para Reforma e Demais 

Gastos.” (id. 9701680, p. 23) De outro norte, ao contestar os pedidos 

formulados na petição inicial, a ré impugna as alegações da autora, 

alegando que após conclusão da obra no ano de 2014, a edificação foi 

vistoriada na presença da autora e da engenheira responsável, não tendo 

havido qualquer oposição pelas mesmas, acreditando a ré que eventuais 

defeitos decorram de intempéries climáticas. Em sede de reconvenção, a 

ré/reconvinte destaca alguns serviços extras executados durante obra, 

os quais não estavam abrangidos pelo contrato, como muro, alteração do 

pé-direito etc, serviços estes que não foram adimplidos pela autora, pelo 

que requer a condenação da mesma ao pagamento da importância de R$ 

49.592,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais). De 

pronto, é conveniente destacar que relação firmada entre a parte autora e 

a construtora-ré é nitidamente de consumo, encontrando portanto, amparo 

no Código de Defesa do Consumidor. Logo, aplicável no caso o disposto 

no art. 12 do CDC, de maneira que a responsabilidade é objetiva, 

independendo de prova da culpa do agente causador do dano, se 

verificada a falha na prestação do serviço. Outrossim, totalmente 

desarrazoada a alegação da ré/reconvinte de que, tendo as supostas 

anomalias sido constatadas após 03 (três) anos da entrega da obra, a 

qual foi vistoriada pela própria autora e pela engenheira civil responsável 

pelo projeto, incabível a pretensão aduzida na petição inicial. No caso em 

exame, a prescrição é decenal, consoante artigo 205 do CC, uma vez que, 

na falta de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que 

regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve 

incidir o prazo geral previsto no Código Civil. O prazo para o consumidor 

reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido 

é de 90 (noventa) dias, contando a partir da efetiva entrega do bem (art. 

26, inciso II e § 1º do CDC). Todavia, em caso de pretensão indenizatória, 

como no caso dos autos, não há incidência de prazo decadencial, visto 

que a ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional. 

Expostas as premissas acima, no caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório não deixa margem para dúvida acerca da má-qualidade 

do serviço prestado pela empresa-ré quando da edificação da residência 

da autora. Sobre a garantia, cumpre atentar para o disposto na Cláusula 7ª 

do contrato de construção civil firmado entre os litigantes (id. 9701758, 

pág. 1/6), senão vejamos: Veja-se que, além da previsão legal, o próprio 

contrato particular firmado entre as partes ora litigantes prevê 

expressamente a questão afeta a garantia. Além do referido contrato, a 

inicial veio instruída com relatório da vistoria técnica realizada pela 

Arquiteta Waleska Silva Reis – CAU A41767-7, datado de 27/03/2017 que 

apontou diversas patologias de ordem construtiva na obra executada pela 

ré/reconvinte. (id. 9701825, p. 1). Aliás, os vícios construtivos 

preliminarmente detectados foram ratificados pelo Laudo Técnico de id. 

9701853, p. 1/6, pelo qual foram avaliadas e analisadas as patologias 

construtivas da edificação, que teve a seguinte conclusão: “Concluímos 

que houveram problemas construtivos, pois a execução não foi 

acompanhada por profissional capacitado, conforme informado pelo 

contratante. Devido ao contrapiso da varanda gourmet ter se 

movimentado, conselho que sejam analisadas as Notas Fiscais de 

materiais para certificar que foi atendido projeto estrutural com 

quantidades especificações dos materiais utilizados na execução da obra. 

Caso haja desacordo entre projeto estrutural e materiais especificados 

nas notas fiscais serão necessárias análises mais detalhadas das 

estruturas da edificação.” No ponto, é pertinente destacar que a 

empresa-ré deixou de apresentar as notas fiscais referentes aos 

produtos utilizados na obra, consoante ela própria declarou na petição de 

id. 13978142. Com isso, além de estar demonstrado o descumprimento de 

sua obrigação contratual prevista no parágrafo primeiro da Cláusula 10ª 

“A CONTRATADA se responsabiliza por fornecer notas fiscais de 

materiais usados na obra em nome da contratante.”(Id. 9701758, p. 6), 

deixou de fornecer os elementos necessários a aferição do material 

utilizado na edificação objeto da demanda. No decorrer da instrução 

probatória realizou-se perícia técnica, cujo laudo foi depositado nos autos 

sob id. 15789937, sendo válido enfatizar algumas das respostas 

apresentadas aos quesitos formulados: Veja-se que, em resposta aos 

quesitos apresentados pela parte autora, a Sra. Perita confirmou que, de 

fato, houve alteração quanto a altura do pé direito prevista no projeto 

estrutural aprovado (Quesito 2.1.1, id. 15789937, p. 4). Informou ainda 

sobre o custo e o tempo dispendido para elevação do pé direito (Quesito 

2.1.2, id. 15789937, p. 6). Seguindo, a Sra. Perita constatou que houve 

modificação da escada (Quesito 2.1.3, id. 15789937, p. 10). Em resposta 

ao Quesito 2.1.4 (Id. 15789937, p. 12), a Sra. Perita informou que os 

projetos estrutural, hidráulico e arquitetônico não foram executados 

conforme projeto aprovado. Destacou que no projeto arquitetônico existe o 

projeto do muro que cerca o imóvel, id. 15789937, p. 13. Seguindo, em 

resposta ao Quesito 2.1.8, id. 15789937, p. 20, a Sra. Perita afirmou que 

as intempéries climáticas de nossa região não podem ter contribuído para 

trazer ou agravar problemas na casa após 03 (três) anos de construção. 

Em resposta à quesitação da empresa-ré, a Sra. Perita afirmou que 

existem infriltrações nas paredes da garagem e no forro da varanda 

frontal, Quesito 2.2.1, id. 15789937, p. 28. Também afirmou, em resposta 

ao Quesito 2.2.5, id. 15789937, p. 41, que o contrapiso da varanda 

gourmet cedeu levantando o piso e travando a abertura da porta de 

correr, possivelmente em razão do recalque da fundação. Ao responder o 

Quesito 2.2.7, id. 15789937, p. 24, a Arquiteta/Perita afirmou que o 

caimento do piso do banheiro da varanda gourmet está contrário ao ralo. 

Dando seguimento aos trabalhos, a Expert detalhou a existência de trincas 

e fissuras nas paredes externas do imóvel, Quesito 2.2.8, p. 26/27. 

Quando ao telhado, rufos e calhas, a Sra. Perita Judicial afirmou que a 

vedação é ruim, existindo pontos críticos. Salientou a existência de 

infriltrações na laje em decorrência de vedação do telhado mal executado, 

Quesito 2.2.10, p. 40. Convém destacar ainda que, em resposta ao 

Quesito 2.2.11 de id. 15789939, p. 85, a Sra. Perita afirmou que no projeto 

arquitetônico é possível verificar a existência de muro nos fundos da 

lavanderia, bem como portão na divisa, todavia, após realização da 

vistoria constatou que o muro nos fundos da lavanderia não foi 

executado, assim como o portão na divisa. Concluindo, a Expert ponderou 

que: “Conclui-se a partir do estudo feito que voa parte das anomalias 

oferece riscos mínimos aos usuários e possuem origem endógena. 

Contudo, deve-se dar atenção especial ao recalque da fundação 

identificado e pontuado neste laudo, e também aos sistemas de 

coberturas, que precisam de intervenção imediata para que não ofereçam 

riscos aos usuários futuramente e possam inibis os mecanismos de 

deterioração das edificações.” (Id. 15789939, p. 14). Como se pode notar, 

a prova documental juntada aos autos e acima analisada é robusta e 

contundente quanto a má-prestação do serviço pela empresa-ré 

relativamente a edificação da residência da parte autora, sendo evidente 

que lhe compete arcar com os custos para reparação dos danos 

detectados. Caso muito semelhante foi enfrentado pelo E. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul quando do julgamento da Apelação abaixo 

identificada, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DA EMPRESA DEMANDADA 

RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU OS DEFEITOS 

RECLAMADOS. DANOS MATERIAIS FIXADOS CONFORME ESTIMATIVA 

REALIZADA PELO PERITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes de vícios construtivos no imóvel de propriedade da parte 

autora, cuja obra foi realizada pela empresa ré, julgada parcialmente 

procedente na origem. LEGITIMIDADE PASSIVA - Não há que se falar em 

ilegitimidade da parte ré em responder pelos vícios construtivos 

reclamados pela parte autora, pois a empresa demandada recebeu 

integralmente os valores do financiamento contratado pelo autor e 

efetuava os pagamentos aos pedreiros que trabalhavam na construção da 

residência do autor. DEVER DE INDENIZAR - A relação travada entre a 

parte autora e a construtora ré é nitidamente de consumo, encontrando, 

portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável à 

espécie o disposto no artigo 12 do CDC. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

No caso dos autos, o conjunto fático-probatório não deixa margens para 

dúvidas acerca da má-qualidade do serviço prestado pela empresa ré 

quando da construção da residência do autor. As fotografias juntadas 

com a exordial já evidenciavam os defeitos construtivos que o imóvel do 

autor apresentava (fls. 45-49), tais como telhas mal colocadas, fissuras 

nas paredes, forro deslocado e apodrecimento de aberturas. O laudo 

pericial, por sua vez, constatou a existência de vários defeitos na 

residência do autor decorrentes da má-prestação do serviço de 

construção, apontando telhado com folga no encaixe entre as linhas de 

telhas no sentido vertical, o que permite a entrada da água da chuva, 
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apodrecimento de esquadrias, fresta no forro de PVC e abaulamento 

deste, trincas e fissuras em alvenarias internas e externas. Relativamente 

ao valor dos danos materiais, igualmente, não merece reforma a sentença, 

pois fixado de acordo com a estimativa apontada pelo perito como 

necessária para reparação dos vícios constatados no imóvel de 

propriedade do autor. Ademais, não há como acolher a pretensão da parte 

apelante de que seja determinado que a empresa ré solucione os 

problemas constatados no imóvel, pois o autor optou pelo recebimento da 

quantia necessária para reparação dos danos, conforme lhe faculta o 

artigo 20 do CDC. DANOS MORAIS – Os danos morais decorrem 

logicamente da situação enfrentada pelo autor, o qual dispendeu quantia 

elevada para aquisição de imóvel novo e viu o “sonho da casa própria” 

virar pesadelo, pois o imóvel que lhe foi entregue apresentou inúmeros 

vícios. O caso em tela não se trata de mero aborrecimento, 

caracterizando-se o dano moral in re ipsa, consubstanciado pelo 

desassossego, preocupação e dissabor hercúleo de constatar seu imóvel 

tomado de irregularidades construtivas. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 

(Apelação Cível, Nº 70082389610, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-10-2019) No 

contrato de empreitada de mão-de-obra e fornecimento de material, o 

contratante obriga-se a pagar o preço contratado e o empreiteiro a 

executar a obra de acordo com o previsto no projeto arquitetônico original. 

Nessa toada, constatados vícios construtivos no imóvel edificado pela ré, 

deve ela ser condenada a reparar os defeitos verificados e provenientes 

da má execução do serviço, ou mesmo, da utilização de material de baixa 

qualidade, valendo notar que neste aspecto deixo a ré/reconvinte de 

apresentar as notas fiscais dos materiais utilizados na obra. Ainda 

durante a instrução probatória, foram colhidos os depoimento pessoal das 

partes, bem como foram inquiridas as testemunhas arroladas pela 

parte-ré, quais sejam, Luiz Carlos de Souza, Rodrigo Caetano Freire e 

Cícero de Jesus da Conceição, consoante registro em ata de id. 

25949018, p. 1 e 2, termo e gravação digital que a acompanham. Por 

ocasião de seu depoimento pessoal, o representante legal da 

ré/reconvinte - Jeferson Tonini - confessou, ainda que parcialmente, a 

falha na execução da obra, notadamente quanto ao caimento da garagem. 

(Id. id. 25949018, p. 1 e 2). Já a testemunha arrolada pela ré, Sr. Luiz 

Carlos, construtor civil que trabalhou na execução da obra em questão, 

confirmou que houve algumas alterações em relação ao projeto, todavia, 

não soube detalhar se houve aprovação prévia pelo profissional 

competente, ou mesmo, o valor supostamente cobrado pela ré para 

execução do trabalho extra. (Id. id. 25949018, p. 1 e 2). Relativamente ao 

valor dos danos materiais, a parte autora trouxe com a exordial um único 

orçamento firmado pela empresa CVA Engenharia, datado de agosto/2017 

no valor de R$ 112.585,00 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e cinco 

reais). Posteriormente, ao apresentar seus memoriais finais juntou ao 

processo uma segunda proposta de orçamento firmada pela empresa 

Marsan Construtora Eireli, datada de 26/11/2019, no valor de R$ 

145.000,00 (Centro e quarenta e cinco mil reais). Considerando que as 

propostas tem quase 02(dois) anos de diferença entre si, sendo uma de 

agosto de 2017 e a outra de novembro de 2019, os valores apresentados 

não se mostram totalmente discrepantes. Visando contrapor as propostas 

apresentadas pela parte autora, a ré trouxe para os autos dois 

orçamentos firmados por Camargo Construções Civis Eireli, no valor de R$ 

20.977,07 (vinte mil, novecentos e setenta e sete reais e sete centavos) e 

Águia Pré-Moldados Construtora, no valor de R$ 21.377,07 (vinte e um mil, 

trezentos e setenta e sete reais e sete centavos), juntados sob os ids. 

27258797, p. 1 e 27258797, p. 2, respectivamente. Entretanto, consoante 

bem apontou a parte autora, diante dos diversos vícios construtivos 

detectados, é inquestionável que os orçamentos apresentados pela ré não 

são condizentes com a realidade fática da obra, em especialmente se 

confrontados com os orçamentos trazidos pela parte autora e os 

apontamentos que constam do laudo pericial confeccionado. Embora a 

jurisprudência admita ser prudente a apresentação de, no mínimo, três 

orçamentos para apuração dos danos materiais, não se trata de regra 

absoluta. Neste caso, considerando que a autora apresentou apenas dois 

orçamentos, todavia, com datas diversas, eis que um instrui a inicial e o 

outro os memoriais finais, razoável a adoção daquele de menor valor, que 

no caso é o orçamento que acompanha a inicial, determinando-se que seu 

valor seja corrigido pelos índices legais. No que tange ao pedido formulado 

na Reconvenção, verifica-se do relatório acima que pretende a ré seja a 

autora condenada ao pagamento dos serviços extras executados no 

decorrer da execução da obra. Segundo a ré/reconvinte, o serviço extra 

refere-se a 110m2 de muro e levantamento do pé-direito, cujo custo foi de 

R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), dos quais a 

autora/reconvinda somente lhe pagou a importância de R$ 308,00 

(trezentos e oito reais). Ocorre que, ao contrário do que afirma a 

ré/reconvinte, a execução do muro não constitui serviço extraordinário, 

uma vez que expressamente previsto no contrato de empreitada firmado 

com a autora. Outrossim, a ré/reconvinte comprometeu-se a executar a 

obra conforme o projeto arquitetônico, no qual constava o muro que afirma 

tratar-se de serviço excepcional. Outra não é a conclusão que se tem 

quanto a elevação do pé-direito. É fato incontroverso nos autos que houve 

alteração do pé-direito, em total desconformidade com o projeto 

arquitetônico da obra. Entretanto, a requerida não logrou demonstrar que a 

referida alteração ocorreu a pedido da autora, de modo que lhe compete 

arcar com os custos. Ao contrário disso, restou demonstrado que a 

elevação do pé-direito constitui grave vício de construção que deve ser 

imputado à empresa contratada. Logo, demonstrado está que o pedido 

formulado pela empresa-ré em sede de Reconvenção não encontra nos 

autos amparo fático-probatório a sustentar o seu acolhimento. Por último, 

cumpre a este Juízo examinar o pedido de indenização pelos danos 

morais. É inegável que a edificação da casa própria constitui, para muitas 

pessoas, a realização de um sonho. A apresentação de diversos vícios 

de construção apresentados após a entrega do imóvel, como ocorreu no 

caso em tela, implica em inegável abalo psicológico do consumidor, pois os 

defeitos constatados certamente geram desconforto, constrangimento e 

frustração que não podem ser considerados mero aborrecimento 

decorrente do simples inadimplemento contratual. Nesse sentido, 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO – LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO – RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO 

CONSTRUTOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO E CONFIRMAÇÃO 

OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO – FATO CONTROVERSO – APURAÇÃO EM SEDE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR 

EVIDENCIADAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – VALOR FIXADO 

A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS 

E DESPROVIDOS. Comprovados por meio de laudo pericial que os defeitos 

construtivos na obra são resultado das deficiências e inadequações do 

serviços prestados pela construtora, imperativo o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12 do CDC. Em face dos 

vícios de construção apresentados no imóvel, impõe-se a manutenção da 

sentença que determinou os reparos e consertos necessários, 

independente se estes já foram realizados por conta da antecipação dos 

efeitos da tutela, pois agora se faz o julgamento do mérito em que se 

decide a respeito da confirmação ou revogação desta. Impõe-se o 

acolhimento da indenização por danos materiais decorrentes das 

despesas advindas dos defeitos apresentados no imóvel. O dano moral é 

devido considerando que o incômodo ultrapassa o cotidiano e a ordem 

natural das coisas, exigindo que o proprietário e seus familiares deixem o 

imóvel para realização de reparos. O valor do dano moral deve ser 

estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da 

personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.” (N.U 0021697-54.2012.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, 

Publicado no DJE 18/05/2017) Como de praxe e, em conformidade com o 

entendimento dos tribunais superiores, o quantum da indenização deve 

ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa. Considerando 

pois as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal 

da autora, o potencial econômico da ré, a ideia de atenuação dos prejuízos 

da demandante e o sancionamento da requerida a fim de que não volte a 

praticar atos lesivos semelhantes, o valor pretendido (R$ 7.000,00) é 

absolutamente compatível com o caso concreto, não merecendo qualquer 

reparo. Isto posto, com fundamento no art. 481, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial para condenar a 

empresa requerida Viva Tonini e Cia Ltda, representada por seu 

sócio-proprietário à pagar a autora: 1) R$ 112.585,00(Cento e doze mil, 

quinhentos e oitenta e cinco reais) a título de indenização por danos 

materiais, que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data 

da proposta de orçamento apresentada (24/08/2017), além de juros de 

mora legais desde a citação; e 2) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 
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indenização por danos morais, que também deve ser atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a presente data e com juros de mora 

legais desde a citação. Com fundamento no princípio da causalidade, 

relativamente a lide principal, condeno a parte-ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Em contrapartida, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Reconvenção apresentada por Viva Tonini e Cia Ltda em face de Iara 

Beatriz Scherer. Sendo o réu/reconvinte sucumbido, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária relativas à 

Reconvenção, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor do pedido reconvencional, na forma do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Requerido o 

cumprimento de sentença, após alterar a classe processual, proceda na 

forma prevista no artigo 523 do CPC. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

P.R.I.C Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003783-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGO DATSCH 01596749130 (EXECUTADO)

WILLIAN RODRIGO DATSCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003783-84.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 22703719), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Já tendo 

decorrido o prazo para cumprimento, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se acerca da quitação e/ou requerer o que entender de direito. 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADA, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006329-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

1006329-44.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004837-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1004837-85.2017.8.11.0040 Vistos etc., Requisite-se informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida ao ID 12714680, com 

a finalidade de ser realizado o estudo psicossocial com o infante. 

Aportando o estudo, DÊ-SE vista ao Ministério Público para se manifestar. 

Após, conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007645-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO DA COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RIVONILDO PEPPE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELDITHA PEPPE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1007645-92.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 245,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007275-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIMED MEDICINA OCUPACIONAL DE SORRISO LTDA (REU)

 

Processo nº: 1007275-16.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Parcialmente Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003096-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SORRISO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES CHAVES OAB - RS55925 (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE RODRIGUES CHAVES OAB - RS55925 (ADVOGADO(A))
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INVESTPREV SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

1003096-73.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000384-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HAIGERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO (REU)

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, os 

pressupostos legais da justiça gratuita/parcelamento, juntando aos autos 

os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefício pleiteado. Fica facultado à parte o recolhimento das 

custas no mesmo prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou 

decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDYANA EDY MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA LUCIANA APARECIDA TELLES RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, os 

pressupostos legais da justiça gratuita/parcelamento, juntando aos autos 

os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefício pleiteado. Fica facultado à parte o recolhimento das 

custas no mesmo prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou 

decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DAL MAGO (EXECUTADO)

ANTONIO COPINI (EXECUTADO)

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências 

atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Nos termos do artigo 648 da CNGC-Judicial, DEFIRO, desde já o 

requerimento da parte atinente ao fornecimento de meios necessários ao 

Oficial de Justiça para cumprimento da missiva. Realizado o ato deprecado 

e pagas as custas porventura existentes, ou restando negativas as 

diligências de localização daqueles a serem intimados/citados ou de bens 

a serem constritos (penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo 

deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000507-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (EXEQUENTE)

MATEUS MENEGON (EXEQUENTE)

DAIANE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

FABIANO GAVIOLI FACHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DA COSTA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 516, II, do CPC, DECLINO a competência 

para conhecer, processar e julgar o presente Cumprimento de Sentença 

ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, o qual preferiu a sentença para 

onde determino a REMESSA deste feito, devendo ser procedida as 

anotações e baixas necessárias, bem como, sejam grafadas nossas 

sinceras homenagens. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. INTIMEM-SE. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000930-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO JESUS GIACOPPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Processo nº: 1000930-39.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006518-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE CAMPOS CORREA (REU)

 

Código: 1006518-90.2017.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA, proposta por AÇOFER INSDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, em 

desfavor de ROSANGELA FERREIRA DE CAMPOS CORREA, ambos 

qualificados nos autos. O feito tramitou regularmente conforme preceitos 

da legislação de regência, entrementes, derradeiramente, as partes 

pugnam pela homologação da autocomposição juntada no ID 29047332. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que as partes 

pugnam pela homologação judicial do acordo entabulado. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 
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julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Por todo exposto, e tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução das demandas existentes entre 

elas, HOMOLOGO, por sentença o acordo entabulado, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Ressalto que em caso de inadimplemento do acordo, a 

parte credora poderá ingressar com o cumprimento de sentença (art. 515, 

III, CPC). Custas, se houver, pelos executados, conforme acordo. Dou 

como transitada em julgado nesta data esta a presente sentença diante da 

ausência de interesse recursal, bem como com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com 

as cautelas necessárias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA POSSER (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

OSMAR POSSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000512-62.2020.8.11.0040 Vistos etc., CITE-SE o executado 

para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em 

caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC). Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) 

dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, 

§1° CPC). Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

opor à execução por meio de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos 

do CPC/2015). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO de que a execução foi admitida, com a identificação das partes 

e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, 

veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade 

(art. 828, do CPC), devendo o exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas 

(art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à 

averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 6384-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI DE FATIMA ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 808,35 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.283, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 394,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131193 Nr: 5990-44.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE APARECIDA CACHIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - 

UNIC/CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, ANA JULIA FERREIRA BOFF NEUMANN - OAB:11894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.166/169, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48087 Nr: 5004-37.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSR, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 
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sentença de fls.66, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2438 Nr: 1034-15.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1034-15.1997.811.0040, Protocolo 

2438, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 9428-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MDGCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samara C Hammoud Costa - 

OAB:6816

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 206,70 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.66, sendo que o valor refere-se a 50¢ das custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10624 Nr: 2392-10.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE SOUZA INFORMÁTICA, LAURO 

DIER, IVETE GLORENI DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 Vistos etc.,

Diante da interposição de recurso de Agravo de Instrumento, em sede de 

análise do juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000543-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000543-82.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de 

reconsideração contido no ID n.º 28850627. Pois bem, insurge-se a parte 

autora contra a Decisão proferida no plantão judiciário regional (ID n.º 

28766759). Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, em 

detida análise dos autos, ao meu sentir, não verifico que a Decisão objeto 

da reconsideração fora teratológica, bem como, não vislumbro nenhum 

fato novo que tenha o condão de alterar o entendimento já externado nos 

autos. Convém destacar que, caso a parte autora entenda que ocorrera 

error in judicando ou error in procedendo, deverá esta levar o seu 

inconformismo em relação à Decisão, se for o caso, à instância superior, 

através dos meios processuais adequados. Por fim, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do 

petitório de ID n.º 28850627. Intime-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000605-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL AFONSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000605-25.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SAMUEL AFONSO DA SILVA Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora 

por meio de Notificação Extrajudicial (ID n.º 28851403), verifica-se que não 

há a comprovação efetiva da notificação da parte devedora, visto que 

para caracterização da mora é necessário o recebimento da notificação 

no endereço informado no contrato. Contudo, analisando os documentos 

encartados aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID n.º 

28851403 fora devolvida pelo motivo “mudou-se”, de modo que não fora 

atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

nem tampouco esgotadas as demais formas para constituição. Nesse 

sentido, tem-se o entendimento consolidado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM 

ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a 

comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário 

que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor 

(AgRg no AREsp 656161/MG). (N.U 1020370-81.2017.8.11.0041, 
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CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, 

Publicado no DJE 15/05/2019). Sendo assim, nos termos da Súmula 72 do 

STJ, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do CPC. Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000336-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. Q. (DEPRECANTE)

RICARDO RICHARTE BUENO DOS SANTOS QUINTAS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAVES OAB - PR63826 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA BUENO (DEPRECADO)

GISELE CONSTANTINO BUENO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000336-83.2020.8.11.0040. 

DEPRECANTE: M. P. Q., RICARDO RICHARTE BUENO DOS SANTOS 

QUINTAS DEPRECADO: GISELE CONSTANTINO BUENO, CARLOS 

ALBERTO PEREIRA BUENO Vistos etc., 1.) Se preenchidos os requisitos 

legais, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado 

para todos os efeitos. 2.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio 

junto ao juízo de origem, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 3.) Não sendo hipótese de gratuidade 

judiciária/AJG, proceda a intimação da parte interessada para recolhimento 

das custas judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 4.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES OLIVERA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000286-57.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: RODRIGO RODRIGUES OLIVERA Vistos etc., 

1. Preenchidos os requisitos legais, bem como recolhidas as custas 

RECEBO a inicial. 2. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de 

mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 

(vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 3. Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 4. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS OAB - SP79416 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LUIZ DULNIK (EXECUTADO)

MARINDIA BERNARDI (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA DEMARCHI (EXECUTADO)

VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

SONIA MARIA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

MARCOS CESAR COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000459-81.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS EXECUTADO: 

MARCOS CESAR COSTA, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI, 

JACKSON LUIZ DULNIK, MARINDIA BERNARDI Vistos etc., 1- Recebo a 

petição de id n.°: 28540153, bem como os seus documentos, como 

cumprimento de sentença. 2 - Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o cumprimento da 

obrigação estipulada em sentença ou o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais. 3 - Fica a 

parte desde já advertida de que não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo concedido, o débito será acrescido de multa de 10%, além de 

honorários advocatícios também em 10%, na forma do art. 523, § 1º, do 

NCPC. 4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000457-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS OAB - SP79416 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000457-14.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS EXECUTADO: 

OBJETIVA AGRICOLA LTDA Processo: 1000457-14.2020.8.11.0040. 

Vistos etc., 1- Recebo a petição de id n.°: 28539291, bem como os seus 

documentos, como cumprimento de sentença. 2 - Observada a regra do 

art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o 

cumprimento da obrigação estipulada em sentença ou o pagamento do 

débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. 3 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC. 4- Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para trazer 

aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000621-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINO JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000621-76.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: MIGUELINO JOAQUIM 

DA SILVA Vistos etc., 1.) Se preenchidos os requisitos legais, 

CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado para 

todos os efeitos. 2.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio junto 

ao juízo de origem, sob pena de devolução da missiva independentemente 

de cumprimento. 3.) Não sendo hipótese de gratuidade judiciária/AJG, 

proceda a intimação da parte interessada para recolhimento das custas 

judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 4.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002742-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ LUIS PINOTTI (REQUERIDO)

LORECI FATIMA FIORI (REQUERIDO)

MAICON RICARDO CANOVA (REQUERIDO)

 

AUTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Aos DOZE DIAS dia do mês 

de FEVEREIRO do ano de DOIS MIL E VINTE, nesta cidade e Comarca de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao r. mandado, extraído 

dos Autos de Carta Precatória n.º 1006009-76.2019.8.11.0045, advinda da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, onde Abel Sguarezi move contra 

Washington Luiz Mayer e outro, de posse do mandado, após as 

formalidades legais e de estilo, constatando os Autos de Execução PJE 

1002742-14.2019.8.11.0040 da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, em 

que figura como requerente Washington Luiz Mayer e como requeridos 

Joarez Luis Pinotti e outros, PROCEDI Á PENHORA NO ROSTO DOS 

PRESENTES AUTOS, como segue: v CRÉDITOS que WASHINGTON LUIZ 

MAYER, possui nos Autos 1002742-14.2019.8.11.0040, até o limite da 

presente ação, qual seja, R$ 21.768,13 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E 

SESSENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS), como indicado na Carta 

Precatória. Em seguida, INTIMEI a Sr.ª MARIA LUISA DE CASTRO, MAT 

38241, Gestora Judicial, a averbar a presente Penhora no rosto dos autos. 

E, para constar, lavrei o presente auto que lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Valdomiro Leandro Pereira Oficial de Justiça Maria 

Luisa de Castro Gestora Judicial da 3ª Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

 Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, Moacir Hahn e 

Marcos Hahn ajuizaram os presentes Embargos de Terceiro em desfavor 

de Edsel Maria Galacci Cianciarulo, Eular Pedro Frare e Claudete Frare, 

todos qualificados nos autos, pelas razões de fato e de direito expostas 

na petição inicial de fls. 04/26, instruída com os documentos de fls. 27/187.

 A decisão proferida às fls. 189/193 deferiu a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos do processo nº 329.12.2000.811.0040, Código 8472, 

no que diz respeito a área de 366,9693 hectares, mantendo os 

embargantes na posse do imóvel matriculado sob nº 17.554 do CRI de 

Sorriso/MT, até o julgamento dos embargos, mediante oferecimento de 

caução.

 Pela petição de fls. 194/196, os embargantes oferecem bem em caução.

 A decisão de fls. 197/197-verso homologou o bem ofertado em caução.

 Citada, a embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo ofertou contestação e 

documentos, ora juntados às fls. 201/391.

 Em seguida, a ré Edsel Maria Galacci Cianciarulo informou nos autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, fls. 392/419.

 Os embargantes impugnaram a contestação apresentada pela embargada 

Edsel Maria Galacci Cianciarulo, consoante razões expostas na petição de 

fls. 423/439, ocasião em que requereram a juntada dos documentos de fls. 

440/734.

 Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 86421/2016, ao qual 

deu-se parcial provimento para suspender o cumprimento de sentença, 

até a reapreciação, na origem, após a justificação, a tutela provisória 

vindicada, fls. 737/747.

 Em seguida, a embargada requer a juntada do Laudo Técnico 

Complementar elaborado pelo Perito do Juízo nos autos de Ação de 

Desapropriação nº 2001.36.00.009213-4 em tramite perante a 2ª Vara da 

Justiça Federal de Sinop, Estado de Mato Grosso, fls. 748/793.

 Em atenção à decisão proferida nos autos do recurso interposto, 

designou-se audiência de justificação prévia, fl. 794.

 Embargada requer sejam ouvidas testemunhas por ela arroladas, fls. 

806/808, requerimento este indeferido pela decisão de fl. 814.

 Manifestação dos embargantes quanto aos documentos juntados, fls. 

823/840, oportunidade que juntaram os documentos de fls. 841/865.

 Realização da audiência de justificação prévia, conforme registros que 

constam na ata de fls. 869/873 e gravação digital em CD que a 

acompanha.

 Pela decisão de fls. 874/878, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040, Cód. 8472, no que diz 

respeito a área de 20,7450 hectares, mantendo os embargantes na posse 

do imóvel matriculado sob nº 17.554 do CRI de Sorriso/MT, até o 

julgamento final destes embargos, mediante oferecimento de caução. 

Ainda nesta oportunidade, deferiu-se o recolhimento das custas 

processuais ao final.

 A decisão acima foi objeto de Embargos de Declaração apresentados 

pela embargada, consoante razões expostas às fls. 888/893.

 Seguindo, os requerido Eular Pedro Frare e Claudete Frare apresentaram 

contestação e documentos, juntados às fls. 894/917 e 918/939, 

respectivamente.

 A contestação acima foi impugnada pelos embargantes às fls. 942/950.

 Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados por Edsel 

Maria Galacci Cianciarulo, fls. 953/961.

 Pela decisão de fls. 963/965, os embargos de declaração foram 

conhecidos, todavia, não providos.

 Embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo informa a interposição de 

Agravo de Instrumento, fls. 968/982.

 Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 1010831-20.2017.11.0000, 

o qual foi provido para o fim de cassar os efeitos da decisão de base que 

determinou a suspensão do trâmite da ação principal, fls. 983/989.

 Expediu-se mandado de cumprimento da liminar, fl. 990.

 Manifestação dos embargantes, fls. 991/1.009, que veio acompanhada 

dos documentos de fls. 1.010/1.021, que foi indeferido pela decisão 

prolatada às fls. 1.022/1.022-v.

 Auto de reintegração de posse, fls. 1.026/1.032.

 Determinou-se a intimação das partes para especificação das provas, 

bem como para sugestão quanto aos pontos controvertidos, fl. 1.038.

 Os embargantes manifestaram-se às fls. 1.039/1.047, encartando os 

documentos de fls. 1.048/1.089.

 De outro norte, os embargados Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare 

também manifestaram-se sobre as provas pretendidas, fls. 1.090/1.091.

 Por fim, Edsel Maria Galacci Cinciarulo requereu o julgamento antecipado 

da lide, fls. 1.092/1.098.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.
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 De antemão e, para que não paire dúvida a respeito, pertinente enfrentar 

a questão relativa a tempestividade dos embargos de terceiro manejados, 

distribuídos em 10/05/2016.

 Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

 Como se vê, a legislação processual não dispõe expressamente sobre o 

prazo para interposição de embargos de terceiro para a hipótese concreta 

em comento, o que, evidentemente desafia diversas interpretações sobre 

o tema.

 Ao tempo em que a embargada Edsel alega que os embargos são 

intempestivos, os embargantes sustentam a sua tempestividade.

 Nessa esteira, considerando que no âmbito da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, há entendimento pacífico no sentido de flexibilizar o 

prazo para apresentação de embargos de terceiro, bem como que, na 

hipótese não ouve intimação formal dos terceiros e, naquele momento, 

efetivo cumprimento da ordem judicial, reputo tempestiva a ação manejada 

e passo ao enfrentamento das preliminares arguidas.

 Situando a questão, narra a petição inicial que os embargantes são 

legítimos proprietários e possuidores, de fato e de direito, de um imóvel 

rural neste município, com aproximadamente 366,9693 hectares, descrito e 

registrado perante o CRI de Sorriso, sob nº 17.554.

 Referido imóvel, originalmente com 783,9343 hectares, foi adquirido por 

Darci Hahn e sua esposa Venilda Hahn em 11/12/2001 através de 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com 

Maristela Lagemann Fedrizzi.

 Afirmam que, posteriormente, em meados de 2006, o casal negociou parte 

do imóvel – 391,9650 hectares – com Rafael Krzyzanski e Fabricio 

Krzyzanski, conforme Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 

27/07/2007, remanescendo a propriedade dos embargantes.

 Destacam que, com o divórcio do casal adquirente (Darci e Venilda), a 

área remanescente foi partilhada na proporção de 50%, todavia, a 

propriedade continuou única, sempre sendo explorada em regime de 

agricultura familiar, inicialmente por Darci Hahn e família e, posteriormente, 

por Ananias Barros e sua esposa Marcia Hahn Barros.

 Afirmam que, desde a aquisição do imóvel, exercem a posse mansa e 

pacífica da área, nunca tendo sido questionados ou notificados a qualquer 

título pelos embargados.

 Salientam que a aquisição do imóvel em questão se deu de forma pública 

e revestida das formalidades legais necessárias, pelo que a boa-fé dos 

embargantes é presumida.

 Todavia, após vários anos de titularidade plena do imóvel, desfrutando da 

posse mansa e pacífica sem qualquer oposição, os embargantes foram 

surpreendidos com um mandado de imissão na posse expedido nos autos 

nº 329.12.2000.811.0040 (Cód. 8472), do qual sequer são partes ou foram 

notificados.

 Destacam ainda que, nos autos de nº 1844.48.2001.811.0040 (Cód. 

12675), que tramita pela 3ª Vara desta Comarca, foi realizada perícia 

técnica para materialização do título primitivo de Fabiciano Pires, o qual é a 

origem do domínio dos Autores, tendo o Expert concluído que a área do 

referido título efetivamente localiza-se na propriedade dos embargantes.

 Por estas razões de fato e as de direito descritas na inicial, ajuizaram os 

presentes embargos de terceiro requerendo liminarmente a suspensão 

dos atos judiciais sobre o bem de propriedade dos embargantes, 

notadamente o imóvel matriculado sob nº 17.554 do CRI de Sorriso, MT, 

com o consequente deferimento da manutenção de posse dos 

embargantes e, no mérito, pela confirmação da liminar postulada.

 Lado outro, ao oferecer contestação, a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo aduz ser inverídica a informação acerca da transferência de 

toda a área da matrícula nº 12.668 pela embargada. Esclarece que 

consoante se observa da cadeia dominial, a matrícula nº 12.667 do CRI de 

Sorriso/MT, é originária da matrícula nº 12.004 do CRI de Rosário Oestes, 

que é originária da matrícula nº 216 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

 A embargada, na qualidade de titular do domínio da área descrita na 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT (3.995,5496ha) vendeu a 

Antonio Airton Lazaroto 2.405,7001ha, remanescendo sob sua titularidade 

e domínio a área de 1.590,55ha.

 Destaca que a averbação nº 10 da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso 

(imissão na posse pelo INCRA da área de 1.589,8495ha), não condiz com 

a realidade conforme reconhecido pela própria autarquia. Logo, não 

encontra respaldo a tese dos embargantes de que toda a área da 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT estaria fora do domínio da 

embargante ou estaria sendo objeto de assentamento.

 A embargada segue afirmando que, em 29/07/1998 transferiu por meio de 

instrumento de compromisso de compra e venda a posse de 1.400ha, 

objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, aos embargados Eular 

e Claudete. Todavia, após mais de 15 (quinze) anos de litígio, transitou em 

julgado sentença proferida no processo nº 329.12.2000.811.0040 que 

declarou os embargados Eular e Claudete não cumpriram as obrigações 

assumidas pelo referido instrumento, determinando que a embargada 

Edsel fosse reintegrada na posse de 1.400ha.

 Todavia, Eular e Claudete ignoraram o processo acima referido e em 

04/09/2000 celebraram “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanksi e 

transferiram-lhe a posse de 787,5189ha.

 Conclui dizendo que a área total transferida da embargada Edsel para os 

embargados Eular e Claudete está localizada entre o Rio Celeste e a BR 

163. Logo, é evidente que a parte da área dos 1.347,6189ha que 

permaneceu com os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare após 

a celebração da “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanski fazia e 

faz divisa com os 787,6189 efetivamente transferidos a Clóvis.

 Diz estar demonstrado que sobre parte da área que os embargados Eular 

e Claudete adquiriram de Edsel e que posteriormente foi transferida para 

Clóvis Krzyzanski foram plantados e fabricados documentos para que a 

embargada Edsel arcasse com todo o prejuízo decorrente do 

inadimplemento de Eular e Claudete, já que Clóvis confirma que cumpriu 

suas obrigações quando adquiriu a posse.

 Logo, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, a área 

objeto da matrícula nº 17.554 não está localizada de fato onde eles 

afirmam estar.

 Diz que, parte do saldo devedor concernente a aquisição de 50% da 

matrícula 17554, com área de 783,9343 foi pago pelo Sr. Clóvis ao Sr. 

Fedrizzi.

 Assevera que, diante dos documentos e apontamentos feitos, está 

demonstrado que os embargantes estão precariamente na área de 

366,9693 hectares, objeto dos presentes embargos, vez que teve origem 

na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que transferiram para 

Clóvis Krzyzanski, que transferiu parte para Darci Hahn.

 Destaca ainda haver nulidade nos atos jurídicos que redundaram nos 

títulos de posse e propriedade apresentados pelos embargantes. Pontua 

que, a área adquirida pelos embargantes decorre de Escritura Pública de 

Divisão Amigável para Extinção de Condomínio firmada em 03/12/2001, em 

que constam como “outorgantes e reciprocamente outorgadas” Maristela 

Fedrizzi representada por Veníssio Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira, esta 

falecida em 1997, é viciada. Questiona que tendo Ana Alves de Oliveira 

falecido no ano de 1997, como poderia ser representada post mortem por 

procuradores que receberem poderes para lhe representar em 2000!? 

Logo, diz estar eivado de nulidade a transmissão da área de 1.750ha para 

Maristela Fedrizzi e todos os atos de transmissão posteriores.

 Posteriormente, para os 1.750ha que couberam à Maristela Fedrizzi foi 

aberta uma nova matrícula de nº 10.585 junto ao CR de Chapada dos 

Guimarães. Destaca que o número do registro anterior da matrícula nº 

10.585 e a matrícula nº 1.274, mas a área descrita na matrícula 1.274 não 

guarda qualquer relação com a área descrita na matrícula nº 10.585.

 Embora o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso tenha sito instalado 

em setembro/1995, em dezembro/2001 a matrícula referente à área de 

1.750ha, da qual 783,9343ha foram transferidos a Darci Hahn, e do qual 

366,969 hectares são ocupados pelos embargantes, foi ilicitamente aberta 

no Cartório de Chapada dos Guimarães, enquanto deveria ter sido aberta 

no CRI de Sorriso.

 Por estas razões de fato e de direito requer a total improcedência dos 

embargos de terceiro manejados.

 De outro norte, ao ofertar contestação, Eular Pedro Frare e Claudete 

Frare alegam preliminarmente a falta de interesse de agir, ao argumento de 

que com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a 

propriedade em favor da embargada Edsel Marua Galacci Cinciarulo, resta 

evidente a nítida ausência de interesse/adequação procedimento, pois se 

procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a 

sentença proferida nos autos da ação declaratória.

 Ainda preliminarmente os embargados alegam a ilegitimidade ativa dos 

embargantes, uma vez que ausente a qualidade de possuidores do imóvel. 

Alegam que a posse dos embargantes advém de negócio anterior firmado 
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entre Eular Pedro Frare e esposa e Clóvis Krzyzanski. Concluem dizendo 

que, a posse dos embargantes é continuidade da posse de Eular Pedro 

Frare e, estando estes atingidos e obrigados a cumprir o mandado de 

imissão de posse, não possuem os embargantes legitimidade para propôs 

a presente ação, visto que não ostentam a qualidade de terceiros.

 Alegam também a ilegitimidade passiva ad causam, reiterando a tese 

anterior de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para 

atingir o julgado proferido na ação já mencionada, no bojo da qual 

consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor da embargada 

Edsel M. G. Cinciarulo.

 No mérito, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare alegam ter 

operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por 

Edsel Maria Galacci. Cianciarulo em face de Eular Pedro Frare e Esposa, 

da qual originou-se o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

 Seguem asseverando ainda que, os embargantes exerciam a posse 

precária e injusta da porção de terra descrita na inicial, reiterando que a 

posse deles não decorre da posse de Veníssio Olivio Fedrizzi, mas sim da 

posse de Clovis Krzyzanski. Ratifica a tese da embargada Edsel alegando 

que os títulos e documentos de fls. 46/53 foram produzidos e plotados 

naquela localidade, pois para dar aparência de legalidade o Sr. Clovis 

Krzyzanski adquiriu um título de Maristela Lagemann Fedrizzi, por meio de 

seu genitor e realizou a transferência de domínio aos embargantes e aos 

demais terceiros que estão naquela localidade.

 Ao final, os embargados pugnam pelo acolhimento das preliminares 

arguidas e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido apresentado 

pelo embargante.

 Suscintamente relatadas as teses apresentadas pelos litigantes, convém 

registrar neste momento que o processo em questão comporta o 

julgamento antecipado da lide, já que diante da robusta prova documental 

trazida ao processo, prescindível a produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, cumpre examinar as preliminares arguidas pelos 

embargados Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, senão 

vejamos.

 Considerando que a análise dos fundamentos utilizados pelos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare para embasar as 

preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam 

dependem do exame prévio da origem do título dos embargantes, cumpre 

analisa-las juntamente com o mérito causae, eis que se tratam de matérias 

convergentes.

 Entretanto, outra é a situação relativa à preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam também arguida pelos embargados Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare, senão vejamos:

 Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de 

terceiro (10/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida 

na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada 

rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, 

consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel 

Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que 

Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no 

polo passivo dos presentes embargos.

 Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a 

defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão 

judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar 

na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para 

suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. 

Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da 

pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada 

suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva dos mesmos é medida que se impõe.

 Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

 Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.

 Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada 

entre os embargantes Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn 

Barros, Moacir Hahn e Marcos Hahn e a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo, o que necessariamente passa pela análise dos títulos 

primitivos.

 De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral 

elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), 

o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos 

primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano 

Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem 

ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante 

se infere às fls. 750 e ss. dos autos.

 Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o 

acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título 

primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão 

nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos 

embargantes não merece prosperar.

 Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula 

nº 12.667 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de 

Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de 

Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos 

embargantes.

 Seguindo, também constitui fato incontroverso nos autos que, por 

sentença já transitada em julgada proferida nos processo de código 8472 

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular 

Pedro Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para 

declarar nula a segunda parte da cláusula oitiva do contrato de compra e 

venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da 

VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como 

aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados 

por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim 

como foram julgados totalmente procedentes pedidos contidos na 

Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar 

rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos 

consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo 

da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

 Pois bem. Dito disso, ressai dos autos que em 29/07/1998 Edsel Maria 

Gallacci Cianciarullo transferiu por “instrumento particular de compra e 

venda” a posse de uma área com 1.400ha, objeto da matrícula nº 12.667 

do CRI de Sorriso/MT, à Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, 

fls. 182/184.

 Mesmo tendo ciência do ajuizamento da que redundou na rescisão do 

contrato e reintegração da vendedora na posse do imóvel, Eular Pedro 

Frare e sua esposa, em setembro/2000, transferiram a posse de 

787,5189ha, extraída da área maior de 1.400ha à Clóvis Krzyzansky.

 Desse modo, resta evidente que a parte da área que permaneceu na 

posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare faz divisa com os 

787,5189ha transferidos à Clóvis Krzyzansky. Inclusive, ao cumprir 

mandado de imissão de posse na área, o Sr. Oficial de Justiça consignou 

em sua certidão que a posse foi transferida por Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare à Clóvis Krzyzansky.

 Portanto, resta plenamente demonstrado nos autos que os embargantes 

encontravam-se precariamente na posse área de 366,9693 há, uma vez 

que teve origem na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que a 

transferiram para Clóvis Krzyzansky, que por sua vez transferiu parte 

para Darci Hahn.

 Logo, a área da matrícula nº 17.554 não está localizada onde alegam os 

embargantes.

 Com o fito de corroborar a conclusão acima é válido rememorar a 

declaração feita por Clóvis Krzyzansky ao ser ouvido nos autos do 

processo nº 369/2008 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

senão vejamos: “afirma que a posse foi entregue pela pessoa de Eular 

Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. 

Fedrizzi.”, fl. 174.

 Dessa feita, latente a existência de traços de conduta ilegal, na medida 

em que intentou-se legalizar a matrícula objeto da presente ação sobre a 

área da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo.

 Aliás, embora não constitua questão objeto do litígio em comento, com a 

finalidade de corroborar a conclusão acima, é válido registrar que a área 

objeto dos presentes embargos (matrícula nº 17.554) teve origem numa 

área maior de 1.750ha adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi por 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural”, em tese, fraudada, senão vejamos.

 No bojo da inicial do processo código 12374, Maristela Langemann 

Fedrizzi afirma que, em 11/06/2001, por força de escritura pública de 

compra e venda, lavrada no livro 009-A, fls. 044, do Cartório de Registro 
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Civil de Nova Brasilândia/MT, adquiriu uma área de 1.750 há (um mil 

setecentos e cinquenta hectares), remanescente e em comum, dentro de 

área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade 

de Chapada dos Guimarães.

 A escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, 

sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, da qual verifica-se que 

Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira era proprietárias em 

condomínio da área (fl. 21). Porém, embora a última seja falecida no ano de 

1997, no ano de 2000 outorgou poderes para que fosse representada na 

Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.

 Como se vê, a transmissão da área à Maristela Langemann Fedrizzi é, em 

tese, viciada, assim como todos os atos subsequentes a transmissão, o 

que contribui para robustecer a tese da embargada de que buscam os 

embargantes elementos para alocar sua área dentro do perímetro das 

terras de Edsel Maria Galacci Cianciarulo.

 E mais. Dando seguimento às nulidades perpetradas, após firmada a 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural com pessoa já falecida, em 06/12/2001 houve a abertura de 

uma nova matrícula de nº 10.585 perante o CRI de Chapada dos 

Guimarães, a despeito de já ter sido instalado neste Município o Cartório de 

Registro de Imóveis.

 Também chama a atenção o fato de que, embora o registro anterior da 

matrícula nº 10.585 seja a matrícula nº 1.274, ambos do CRI de Chapada 

dos Guimarães, as áreas descritas nas mencionadas matrículas não 

guardam relação entre si.

 Conveniente notar ainda que, a transmutação da área de propriedade de 

Maristela Langemann Fedrizzi ocorreu quando da abertura das matrículas 

nºs 10587 e 10585 ambas do CRI de Chapada dos Guimarães, logo após a 

realização da escritura pública de divisão amigável para extinção de 

condomínio de imóvel rural firmada por meio de procuração outorgada por 

pessoa já falecida, conforme anteriormente mencionado, bem como 

escritura pública de desmembramento.

 Igualmente curioso é que no mesmo ato houve a inversão dos marcos e 

das margens, alterando-se o nome do Rio de Teles Pires para Rio Celeste 

e da marga da direita para a esquerda, circunstâncias estas que 

modificaram substancialmente a localização da área.

 Diante dos apontamentos acima, não há como negar que a posse dos 

embargantes decorre da posse adquirida por Clóvis Krzyzanksi, que por 

sua vez adquiriu de Eular Pedro Frare e esposa. Nessa toada, diante da 

sentença já transitada em julgada proferida nos autos de cód 8472, a qual 

determinou a reintegração de Edsel Maria Calacci Cianciarulo na posse do 

bem, inquestionável que a posse dos ora embargantes é precária e 

ilegítima.

 O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de 

coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

 Vê-se, portanto que, sobre a suposta posse dos embargantes, deve 

prevalecer a sentença judicial já transitada em julgado que reconheceu em 

favor da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarullo o direito sobre a área 

de 787,61ha, extraída da área maior de 1.400ha, inicialmente matriculada 

sob nº 216 CRI Cuiabá (matrícula 12.004 CRI Rosário Oestes/matrícula nº 

12.667 CRI de Sorriso), já que os efeitos da coisa julgada devem 

sobrepor-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa

 Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial ajuizada por Venilda Fetter, Ananias Barros, Marcia Hahn Barros, 

Moacir Hahn e Marcos Hahn em face de Edsel Maria Galacci Cinaciarullo, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2º do 

CPC.

 Por falta de amparo legal, revogo o benefício de recolhimento das custas 

ao final do processo, devendo a parte autora providenciar o imediato 

recolhimento das custas pendentes.

 Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, 

determino à Secretaria da Vara que providencie a imediata comunicação 

da prolação da presente sentença ao Exmo Desembargador Relator.

 Previamente a remessa dos autos ao E. TJMT para exame de eventual 

recurso interposto, ou ainda, seu arquivamento em caso de trânsito em 

julgado, encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para, se 

entender pertinente e caso ainda não tenha havido prescrição, extrair as 

cópias necessárias a apuração da prática delitiva mencionada no decorrer 

da sentença.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149681 Nr: 3981-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO KRZYZANSKI, RAFAEL KRYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, 

EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski ajuizaram os presentes 

Embargos de Terceiro em desfavor de Edsel Maria Galacci Cianciarulo, 

Eular Pedro Frare e Claudete Frare, todos qualificados nos autos, pelas 

razões de fato e de direito expostas na petição inicial de fls. 04/33, 

instruída com os documentos de fls. 34/155.

A decisão proferida às fls. 156/159 deferiu a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos do processo nº 329.12.2000.811.0040, Código 8472, 

no que diz respeito a área de 391.9650 ha, mantendo os embargantes na 

posse do imóvel matriculado sob nº 17.554 do CRI de Sorriso, MT., até o 

julgamento dos embargos, mediante oferecimento de caução.

Pela petição de fls. 162/172, os embargantes oferecem bens em caução e 

juntam os documentos de fls. 173/182.

A decisão de fls. 183/183224verso homologou os bens ofertados em 

caução, condicionando o cumprimento da decisão a juntada da anuência 

expressa dos cônjuges, se casados.

Intimada, a embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo ofertou contestação 

e documentos, ora juntados às fls. 186/380.

Em seguida, a ré Edsel Maria Galacci Cianciarulo informou nos autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, fls. 381/409.

Os embargantes impugnaram a contestação apresentada pela embargada 

Edsel Maria Galacci Cianciarulo, consoante razões expostas na petição de 

fls. 415/445, ocasião em que requereram a juntada dos documentos de fls. 

446/578.

Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 86174/2016, ao qual deu-se 

parcial provimento para suspender o cumprimento de sentença, até a 

reapreciação, na origem, após a justificação, a tutela provisória vindicada, 

fls. 583/589.

Em seguida, a embargada requer a juntada do Laudo Técnico 

Complementar elaborado pelo Perito do Juízo nos autos de Ação de 

Desapropriação nº 2001.36.00.009213-4 em tramite perante a 2ª Vara da 

Justiça Federal de Sinop, Estado de Mato Grosso, fls. 590/636.

Em atenção à decisão proferida nos autos do recurso interposto, 

designou-se audiência de justificação prévia, fl. 637. Embargada requer 

sejam ouvidas testemunhas por ela arroladas, fls. 646/653, requerimento 

este indeferido pela decisão de fl. 654.

Manifestação dos embargantes quanto aos documentos juntados, fls. 

665/670.

Realização da audiência de justificação prévia, conforme registros que 

constam na ata de fls. 677/679 e gravação digital em CD que a 

acompanha.

Pela decisão de fls. 682/686, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada para 

determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse expedido 

nos autos nº 329.12.2000.811.0040, Cód. 8472, no que diz respeito a área 

de 20,7450 hectares, mantendo os embargantes na posse do imóvel 

matriculado sob nº 34.497 do CRI de Sorriso, Mato Grosso, até o 

julgamento final destes embargos, mediante oferecimento de caução. 

Ainda nesta oportunidade, deferiu-se o recolhimento das custas 

processuais ao final.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 270 de 925



A decisão acima foi objeto de Embargos de Declaração apresentados pela 

embargada, consoante razões expostas às fls. 697/702.

Seguindo, os requerido Eular Pedro Frare e Claudete Frare apresentaram 

contestação e documentos, juntados às fls. 703/726 e 727/745, 

respectivamente.

A contestação acima foi impugnada pelos embargantes às fls. 748/772.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados por Edsel Maria 

Galacci Cianciarulo, fls. 775/784.

Pela decisão de fls. 787/789, os embargos de declaração foram 

conhecidos, todavia, não providos.

Embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo informa a interposição de 

Agravo de Instrumento, fls. 781 e ss.

Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 1010826.95.2017..11.0000, 

o qual foi provido para o fim de cassar os efeitos da decisão de base que 

determinou a suspensão do trâmite da ação principal, fls. 796/801.

Expediu-se mandado de cumprimento da liminar, fl. 802, tendo os 

embargantes, pela petição de fls. 804/820, requerido a suspensão do 

cumprimento do mandado. O requerimento dos embargantes foi indeferido, 

fls. 839/839/verso.

Auto de reintegração de posse, fls. 843/847.

Requerimento apresentado pelos embargantes quanto a manutenção e 

guarda das benfeitorias, fls. 849/881.

Determinou-se a intimação das partes para especificação das provas, 

bem como para sugestão quanto aos pontos controvertidos, fl. 886.

Os embargantes manifestaram-se às fls. 887/892.

De outro norte, os embargados Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare 

também manifestaram-se sobre as provas pretendidas, fls. 893/894.

Por fim, Edsel Maria Galacci Cinciarulo requereu o julgamento antecipado 

da lide, fls. 895-901.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

De antemão e, para que não paire dúvida a respeito, pertinente enfrentar a 

questão relativa a tempestividade dos embargos de terceiro manejados, 

distribuídos em 11/05/2016.

 Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Como se vê, a legislação processual não dispõe expressamente sobre o 

prazo para interposição de embargos de terceiro para a hipótese concreta 

em comento, o que, evidentemente desafia diversas interpretações sobre 

o tema.

Ao tempo em que a embargada Edsel alega que os embargos são 

intempestivos, os embargantes sustentam a sua tempestividade, 

argumentando que não houve sequer formalização da intimação pessoal 

das partes e, naquela oportunidade, também não houve efetivo 

cumprimento de ordem judicial.

Nessa esteira, considerando que no âmbito da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, há entendimento pacífico no sentido de flexibilizar o 

prazo para apresentação de embargos de terceiro, bem como que, na 

hipótese não ouve intimação formal dos terceiros, bem como, naquele 

momento, efetivo cumprimento da ordem judicial, reputo tempestiva a ação 

manejada e passo ao enfrentamento das preliminares arguidas.

Situando a questão, narra a petição inicial que os embargantes são 

legítimos proprietários e possuidores, de fato e de direito, de um imóvel 

rural neste município, com aproximadamente 391.9650 ha, matriculado sob 

nº 17.554 do CRI de Sorriso, MT.

Referido imóvel, originalmente com 783,9343 ha, foi adquirido pelos 

embargantes de Darci Hahn no ano de 2007. Destaca a inicial que, embora 

as negociações relativas ao domínio tenham ocorrido em 2007, a posse do 

imóvel sempre foi exercida pela família dos embargantes.

Afirmam que, desde a aquisição do imóvel, exercem a posse mansa e 

pacífica da área, nunca tendo sido questionados ou notificados a qualquer 

título pelos embargados.

Salientam que a aquisição do imóvel em questão se deu de forma pública e 

revestida das formalidades legais necessárias, pelo que a boa-fé dos 

embargantes é presumida.

Todavia, após mais de 10 (dez) anos de titularidade plena do imóvel, 

desfrutando da posse mansa e pacífica sem qualquer oposição, os 

embargantes foram surpreendidos com um mandado de imissão na posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040 (Cód. 8472), do qual sequer 

são partes ou foram notificados.

Esclarecem que o suposto imóvel que deu ensejo ao contrato objeto da 

ação de código nº 8472, da qual teve origem o mandado de imissão na 

posse, no que diz respeito ao domínio (matrícula nº 12.667, derivada da 

Matrícula nº 12.004 de Rosário Oeste, que por sua vez deriva da matrícula 

nº 216 do 6º Ofício de Cuiabá), foi totalmente vendido pela Sra. Edsel 

Maria Galacci Cinciarulo ao Sr. Antonio Airton Lazaroto, o qual explora a 

área no outro lado da BR 163, sendo a área remanescente desapropriada 

para criação do Assentamento Jonas Pinheiro, o qual também está 

devidamente consolidado.

Destacam ainda que, nos autos de nº 1844.48.2001.811.0040 (Cód. 

12675), que tramita pela 3ª Vara desta Comarca, foi realizada perícia 

técnica para materialização do título primitivo de Fabiciano Pires, o qual é a 

origem do domínio dos Autores, tendo o Expert concluído que a área do 

referido título efetivamente localiza-se na propriedade dos embargantes.

Por estas razões de fato e as de direito descritas na inicial, ajuizaram os 

presentes embargos de terceiro requerendo liminarmente a suspensão 

dos atos judiciais sobre o bem de propriedade dos embargantes, 

notadamente o imóvel matriculado sob nº 17.554 do CRI de Sorriso, MT, 

com o consequente deferimento da manutenção de posse dos 

embargantes e, no mérito, pela confirmação da liminar postulada.

Lado outro, ao oferecer contestação, a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo aduz ser inverídica a informação acerca da transferência de 

toda a área da matrícula nº 12.668 pela embargada. Esclarece que 

consoante se observa da cadeia dominial, a matrícula nº 12.667 do CRI de 

Sorriso/MT, é originária da matrícula nº 12.004 do CRI de Rosário Oestes, 

que é originária da matrícula nº 216 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

A embargada, na qualidade de titular do domínio da área descrita na 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT (3.995,5496ha) vendeu a 

Antonio Airton Lazaroto 2.405,7001ha, remanescendo sob sua titularidade 

e domínio a área de 1.590,55ha.

Destaca que a averbação nº 10 da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso 

(imissão na posse pelo INCRA da área de 1.589,8495ha), não condiz com 

a realidade conforme reconhecido pela própria autarquia. Logo, não 

encontra respaldo a tese dos embargantes de que toda a área da 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT estaria fora do domínio da 

embargante ou estaria sendo objeto de assentamento.

A embargada segue afirmando que, em 29/07/1998 transferiu por meio de 

instrumento de compromisso de compra e venda a posse de 1.400ha, 

objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, aos embargados Eular 

e Claudete. Todavia, após mais de 15 (quinze) anos de litígio, transitou em 

julgado sentença proferida no processo nº 329.12.2000.811.0040 que 

declarou os embargados Eular e Claudete não cumpriram as obrigações 

assumidas pelo referido instrumento, determinando que a embargada 

Edsel fosse reintegrada na posse de 1.400ha.

Todavia, Eular e Claudete ignoraram o processo acima referido e em 

04/09/2000 celebraram “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanksi e 

transferiram-lhe a posse de 787,5189ha.

Conclui dizendo que a área total transferida da embargada Edsel para os 

embargados Eular e Claudete está localizada entre o Rio Celeste e a BR 

163. Logo, é evidente que a parte da área dos 1.347,6189ha que 

permaneceu com os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare após 

a celebração da “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanski fazia e 

faz divisa com os 787,6189 efetivamente transferidos a Clóvis.

Diz estar demonstrado que sobre parte da área que os embargados Eular 

e Claudete adquiriram de Edsel e que posteriormente foi transferida para 

Clóvis Krzyzanski foram plantados e fabricados documentos para que a 

embargada Edsel arcasse com todo o prejuízo decorrente do 

inadimplemento de Eular e Claudete, já que Clóvis confirma que cumpriu 

suas obrigações quando adquiriu a posse.

Logo, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, a área 

objeto da matrícula nº 34.497, que tem como registro anterior a matrícula 

nº 23.803, que tem como matrícula anterior a 17.554 não está localizada 

de fato onde eles afirmam estar.

Diz que, parte do saldo devedor concernente a aquisição de 50% da 

matrícula 17554, com área de 783,9343 foi pago pelo Sr. Clóvis ao Sr. 

Fedrizzi.

Assevera que, diante dos documentos e apontamentos feitos, está 

demonstrado que os embargantes estão precariamente na área de 

391,9650 ha, objeto dos presentes embargos, vez que teve origem na 

posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que transferiram para Clóvis 
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Krzyzanski, que transferiu parte para Darci Hahn, que transferiu parte os 

ora embargantes.

Destaca ainda haver nulidade nos atos jurídicos que redundaram nos 

títulos de posse e propriedade apresentados pelos embargantes. Pontua 

que, a área adquirida pelos embargantes decorre de Escritura Pública de 

Divisão Amigável para Extinção de Condomínio firmada em 03/12/2001, em 

que constam como “outorgantes e reciprocamente outorgadas” Maristela 

Fedrizzi representada por Veníssio Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira, esta 

falecida em 1997, é viciada. Questiona que tendo Ana Alves de Oliveira 

falecido no ano de 1997, como poderia ser representada post mortem por 

procuradores que receberem poderes para lhe representar em 2000!? 

Logo, diz estar eivado de nulidade a transmissão da área de 1.750ha para 

Maristela Fedrizzi e todos os atos de transmissão posteriores.

Posteriormente, para os 1.750ha que couberam à Maristela Fedrizzi foi 

aberta uma nova matrícula de nº 10.585 junto ao CR de Chapada dos 

Guimarães. Destaca que o número do registro anterior da matrícula nº 

10.585 e a matrícula nº 1.274, mas a área descrita na matrícula 1.274 não 

guarda qualquer relação com a área descrita na matrícula nº 10.585.

Embora o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso tenha sito instalado 

em setembro/1995, em dezembro/2001 a matrícula referente à área de 

1.750ha, da qual 783,9343ha foram transferidos a Darci Hahn e do qual 

0,999ha são ocupados pelos embargantes, foi ilicitamente aberta no 

Cartório de Chapada dos Guimarães, enquanto deveria ter sido aberta no 

CRI de Sorriso.

Por estas razões de fato e de direito requer a total improcedência dos 

embargos de terceiro manejados.

De outro norte, ao ofertar contestação, Eular Pedro Frare e Claudete Frare 

alegam preliminarmente a falta de interesse de agir, ao argumento de que 

com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a 

propriedade em favor da embargada Edsel Marua Galacci Cinciarulo, resta 

evidente a nítida ausência de interesse/adequação procedimento, pois se 

procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a 

sentença proferida nos autos da ação declaratória.

Ainda preliminarmente os embargados alegam a ilegitimidade ativa dos 

embargantes, uma vez que ausente a qualidade de possuidores do imóvel. 

Alegam que a posse dos embargantes advém de negócio anterior firmado 

entre Eular Pedro Frare e esposa e Clóvis Krzyzanski. Concluem dizendo 

que, a posse dos embargantes é continuidade da posse de Eular Pedro 

Frare e, estando estes atingidos e obrigados a cumprir o mandado de 

imissão de posse, não possuem os embargantes legitimidade para propôs 

a presente ação, visto que não ostentam a qualidade de terceiros.

Alegam também a ilegitimidade passiva ad causam, reiterando a tese 

anterior de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para 

atingir o julgado proferido na ação já mencionada, no bojo da qual 

consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor da embargada 

Edsel M. G. Cinciarulo.

No mérito, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare alegam ter 

operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por 

Edsel Maria Galacci. Cianciarulo em face de Eular Pedro Frare e Esposa, 

da qual originou-se o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

Seguem asseverando ainda que, os embargantes exerciam a posse 

precária e injusta da porção de terra descrita na inicial, reiterando que a 

posse deles não decorre da posse de Veníssio Olivio Fedrizzi, mas sim da 

posse de Clovis Krzyzanski. Ratifica a tese da embargada Edsel alegando 

que os títulos e documentos de fls. 36/40 foram produzidos e plotados 

naquela localidade, pois para dar aparência de legalidade o Sr. Clovis 

Krzyzanski adquiriu um título de Maristela Lagemann Fedrizzi, por meio de 

seu genitor e realizou a transferência de domínio aos embargantes e aos 

demais terceiros que estão naquela localidade.

 Ao final, os embargados pugnam pelo acolhimento das preliminares 

arguidas e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido apresentado 

pelo embargante.

Suscintamente relatadas as teses apresentadas pelos litigantes, convém 

registrar neste momento que o processo em questão comporta o 

julgamento antecipado da lide, já que diante da robusta prova documental 

trazida ao processo, prescindível a produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, cumpre examinar as preliminares arguidas pelos 

embargados Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, senão 

vejamos.

Considerando que a análise dos fundamentos utilizados pelos embargados 

Eular Pedro Frare e Claudete Frare para embasar as preliminares de falta 

de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam dependem do exame 

prévio da origem do título dos embargantes, cumpre analisa-las juntamente 

com o mérito causae, eis que se tratam de matérias convergentes.

Entretanto, outra é a situação relativa à preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam também arguida pelos embargados Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare, senão vejamos:

Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de 

terceiro (11/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida 

na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada 

rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, 

consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel 

Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que 

Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no 

polo passivo dos presentes embargos.

 Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a 

defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão 

judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar 

na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para 

suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. 

Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da 

pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada 

suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva dos mesmos é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.

 Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada 

entre os embargantes e a embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo, o 

que necessariamente passa pela análise dos títulos primitivos.

De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral 

elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), 

o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos 

primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano 

Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem 

ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante 

se infere às fls. 592 e ss. dos autos.

Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o 

acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título 

primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão 

nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos 

embargantes não merece prosperar.

Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula 

nº 12.667 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de 

Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de 

Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos 

embargantes.

Seguindo, também constitui fato incontroverso nos autos que, por 

sentença já transitada em julgada proferida nos processo de código 8472 

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular 

Pedro Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para 

declarar nula a segunda parte da cláusula oitava do contrato de compra e 

venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da 

VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como 

aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados 

por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim 

como foram julgados totalmente procedentes pedidos contidos na 

Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar 

rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos 

consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo 

da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

 Pois bem. Dito disso, ressai dos autos que em 29/07/1998 Edsel Maria 

Gallacci Cianciarullo transferiu por “instrumento particular de compra e 

venda” a posse de uma área com 1.400ha, objeto da matrícula nº 12.667 

do CRI de Sorriso/MT, à Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, 

fls. 182/184.

 Mesmo tendo ciência do ajuizamento da que redundou na rescisão do 

contrato e reintegração da vendedora na posse do imóvel, Eular Pedro 
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Frare e sua esposa, em setembro/2000, transferiram a posse de 

787,5189ha, extraída da área maior de 1.400ha à Clóvis Krzyzansky.

 Desse modo, resta evidente que a parte da área que permaneceu na 

posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare faz divisa com os 

787,5189ha transferidos à Clóvis Krzyzansky. Inclusive, ao cumprir 

mandado de imissão de posse na área, o Sr. Oficial de Justiça consignou 

em sua certidão que a posse foi transferida por Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare à Clóvis Krzyzansky.

 Portanto, resta plenamente demonstrado nos autos que os embargantes 

encontravam-se precariamente na posse área de 391,9650, uma vez que 

teve origem na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que a 

transferiram para Clóvis Krzyzansky, que por sua vez transferiu parte 

para Darci Hahn.

 Logo, a área da matrícula nº 17.554 do CRI de Sorriso anexada a exordial 

não está localizada onde alegam os embargantes.

 Com o fito de corroborar a conclusão acima é válido rememorar a 

declaração feita por Clóvis Krzyzansky ao ser ouvido nos autos do 

processo nº 369/2008 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

senão vejamos: “afirma que a posse foi entregue pela pessoa de Eular 

Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. 

Fedrizzi.”, fl. 318.

 Dessa feita, latente a existência de traços de conduta ilegal, na medida 

em que intentou-se legalizar a matricula objeto da presente ação sobre a 

área da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo.

 Aliás, embora não constitua questão objeto do litígio em comento, com a 

finalidade de corroborar a conclusão acima, é válido registrar que a área 

objeto dos presentes embargos (matrícula nº 17554) teve origem numa 

área maior de 1.750ha adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi por 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural”, em tese, fraudada, senão vejamos.

 No bojo da inicial do processo código 12374, Maristela Langemann 

Fedrizzi afirma que, em 11/06/2001, por força de escritura pública de 

compra e venda, lavrada no livro 009-A, fls. 044, do Cartório de Registro 

Civil de Nova Brasilândia/MT, adquiriu uma área de 1.750 há (um mil 

setecentos e cinquenta hectares), remanescente e em comum, dentro de 

área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade 

de Chapada dos Guimarães.

 A escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, 

sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, da qual verifica-se que 

Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira era proprietárias em 

condomínio da área (fl. 21). Porém, embora a última seja falecida no ano de 

1997, no ano de 2000 outorgou poderes para que fosse representada na 

Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.

 Como se vê, a transmissão da área à Maristela Langemann Fedrizzi é, em 

tese, viciada, assim como todos os atos subsequentes a transmissão, o 

que contribui para robustecer a tese da embargada de que buscam os 

embargantes elementos para alocar sua área dentro do perímetro das 

terras de Edsel Maria Galacci Cianciarulo.

 E mais. Dando seguimento às nulidades perpetradas, após firmada a 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural com pessoa já falecida, em 06/12/2001 houve a abertura de 

uma nova matrícula de nº 10.585 perante o CRI de Chapada dos 

Guimarães, a despeito de já ter sido instalado neste Município o Cartório de 

Registro de Imóveis.

 Também chama a atenção o fato de que, embora o registro anterior da 

matrícula nº 10.585 seja a matrícula nº 1.274, ambos do CRI de Chapada 

dos Guimarães, as áreas descritas nas mencionadas matrículas não 

guardam relação entre si.

 Conveniente notar ainda que, a transmutação da área de propriedade de 

Maristela Langemann Fedrizzi ocorreu quando da abertura das matrículas 

nºs 10587 e 10585 ambas do CRI de Chapada dos Guimarães, logo após a 

realização da escritura pública de divisão amigável para extinção de 

condomínio de imóvel rural firmada por meio de procuração outorgada por 

pessoa já falecida, conforme anteriormente mencionado, bem como 

escritura pública de desmembramento.

 Igualmente curioso é que no mesmo ato houve a inversão dos marcos e 

das margens, alterando-se o nome do Rio de Teles Pires para Rio Celeste 

e da marga da direita para a esquerda, circunstâncias estas que 

modificaram substancialmente a localização da área.

 Diante dos apontamentos acima, não há como negar que a posse dos 

embargantes decorre da posse adquirida por Clóvis Krzyzanksi, que por 

sua vez adquiriu de Eular Pedro Frare e esposa. Nessa toada, diante da 

sentença já transitada em julgada proferida nos autos de cód 8472, a qual 

determinou a reintegração de Edsel Maria Calacci Cianciarulo na posse do 

bem, inquestionável que a posse dos ora embargantes é precária e 

ilegítima.

 O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de 

coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

 Vê-se, portanto que, sobre a suposta posse dos embargantes, deve 

prevalecer a sentença judicial já transitada em julgado que reconheceu em 

favor da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarullo o direito sobre a área 

de 787,61ha, extraída da área maior de 1.400ha, inicialmente matriculada 

sob nº 216 CRI Cuiabá (matrícula 12.004 CRI Rosário Oestes/matrícula nº 

12.667 CRI de Sorriso), já que os efeitos da coisa julgada devem 

sobrepor-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa

 Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial ajuizada por Fabricio Krzyzanski e Rafael Krzyzanski em face de 

Edsel Maria Galacci Cinaciarullo, com fundamento no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.

 Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2º do 

CPC.

 Por falta de amparo legal, revogo o benefício de recolhimento das custas 

ao final do processo, devendo a parte autora providenciar o imediato 

recolhimento das custas pendentes.

 Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, 

determino à Secretaria da Vara que providencie a imediata comunicação 

da prolação da presente sentença ao Exmo Desembargador Relator.

 Previamente a remessa dos autos ao E. TJMT para exame de eventual 

recurso interposto, ou ainda, seu arquivamento em caso de trânsito em 

julgado, encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para, se 

entender pertinente e caso ainda não tenha havido prescrição, extrair as 

cópias necessárias a apuração da prática delitiva mencionada no decorrer 

da sentença.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4132-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, ROSANGELA 

APARECIDA BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

 José Fabiano Bellão Gimenez e Rosangela Aparecida Bellão Gimenez 

ajuizaram os presentes Embargos de Terceiro em desfavor de Edsel Maria 

Galacci Cianciarulo, Eular Pedro Frare e Claudete Frare, todos qualificados 

nos autos, pelas razões de fato e de direito expostas na petição inicial de 

fls. 04/26, instruída com os documentos de fls. 27/66.

 A decisão proferida às fls. 68/71 deferiu a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos do processo nº 329.12.2000.811.0040, Código 8472, 

no que diz respeito a área de 1,0 ha, mantendo os embargantes na posse 

do imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso/MT, até o 

julgamento dos embargos, mediante oferecimento de caução.

 Pela petição de fls. 72/73, os embargantes oferecem bem em caução e 

juntam os documentos de fls. 74/76.

 A decisão de fls. 77/77-verso homologou o bem ofertados em caução.

 Citada, a embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo ofertou contestação e 
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documentos, ora juntados às fls. 80/287.

 Termo de caução, fl. 288.

 Em seguida, a ré Edsel Maria Galacci Cianciarulo informou nos autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, fls. 289/317.

 Os embargantes impugnaram a contestação apresentada pela embargada 

Edsel Maria Galacci Cianciarulo, consoante razões expostas na petição de 

fls. 323/338, ocasião em que requereram a juntada dos documentos de fls. 

339/432.

 Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 88090/2016, ao qual 

deu-se parcial provimento para suspender o cumprimento de sentença, 

até a reapreciação, na origem, após a justificação, a tutela provisória 

vindicada, fls. 433/442.

 Em seguida, a embargada requer a juntada do Laudo Técnico 

Complementar elaborado pelo Perito do Juízo nos autos de Ação de 

Desapropriação nº 2001.36.00.009213-4 em tramite perante a 2ª Vara da 

Justiça Federal de Sinop, Estado de Mato Grosso, fls. 444/489.

 Em atenção à decisão proferida nos autos do recurso interposto, 

designou-se audiência de justificação prévia, fl. 490.

 Embargada requer sejam ouvidas testemunhas por ela arroladas, fls. 

498/500, requerimento este indeferido pela decisão de fl. 506.

 Manifestação dos embargantes quanto aos documentos juntados, fls. 

509/510.

 Realização da audiência de justificação prévia, conforme registros que 

constam na ata de fls. 525/530 e gravação digital em CD que a 

acompanha.

 Pela decisão de fls. 531/534, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040, Cód. 8472, no que diz 

respeito a área de 20,7450 hectares, mantendo os embargantes na posse 

do imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso/MT, até o 

julgamento final destes embargos, mediante oferecimento de caução. 

Ainda nesta oportunidade, deferiu-se o recolhimento das custas 

processuais ao final.

 A decisão acima foi objeto de Embargos de Declaração apresentados 

pela embargada, consoante razões expostas às fls. 551/556.

 Seguindo, os requerido Eular Pedro Frare e Claudete Frare apresentaram 

contestação e documentos, juntados às fls. 557/579 e 580/598, 

respectivamente.

 A contestação acima foi impugnada pelos embargantes às fls. 602/609.

 Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados por Edsel 

Maria Galacci Cianciarulo, fls. 612/615.

 Pela decisão de fls. 617/619, os embargos de declaração foram 

conhecidos, todavia, não providos.

 Embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo informa a interposição de 

Agravo de Instrumento, fls. 621 e ss.

 Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 1010847-71.2017.11.0000, 

o qual foi provido para o fim de cassar os efeitos da decisão de base que 

determinou a suspensão do trâmite da ação principal, fls. 638/643.

Expediu-se mandado de cumprimento da liminar, fl. 644.

 Auto de reintegração de posse, fls. 646/651.

 Determinou-se a intimação das partes para especificação das provas, 

bem como para sugestão quanto aos pontos controvertidos, fl. 657.

 Os embargantes manifestaram-se às fls. 658/659 e 660/661.

 De outro norte, os embargados Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare 

também manifestaram-se sobre as provas pretendidas, fls. 662/663.

 Por fim, Edsel Maria Galacci Cinciarulo requereu o julgamento antecipado 

da lide, fls. 664/670.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De antemão e, para que não paire dúvida a respeito, pertinente enfrentar 

a questão relativa a tempestividade dos embargos de terceiro manejados, 

distribuídos em 17/05/2016.

 Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

 Como se vê, a legislação processual não dispõe expressamente sobre o 

prazo para interposição de embargos de terceiro para a hipótese concreta 

em comento, o que, evidentemente desafia diversas interpretações sobre 

o tema.

 Ao tempo em que a embargada Edsel alega que os embargos são 

intempestivos, os embargantes sustentam a sua tempestividade.

 Nessa esteira, considerando que no âmbito da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, há entendimento pacífico no sentido de flexibilizar o 

prazo para apresentação de embargos de terceiro, bem como que, na 

hipótese não ouve intimação formal dos terceiros e, naquele momento, 

efetivo cumprimento da ordem judicial, reputo tempestiva a ação manejada 

e passo ao enfrentamento das preliminares arguidas.

 Situando a questão, narra a petição inicial que os embargantes são 

legítimos proprietários e possuidores, de fato e de direito, de um imóvel 

rural neste município, com aproximadamente 1,0 hectare, descrito e 

registrado perante o CRI de Sorriso, sob nº 33.270.

 Referido imóvel, originalmente com 25.000 hectares, foi adquirido pelo 

embargante em 16/04/2007 através de Instrumento Particular de 

Compromisso de Compra e Venda firmado com Amilton Schneider e sua 

esposa, sendo devidamente escriturado e registrado em 11/08/2009, na 

forma de condomínio, sob a matrícula n. 33.270 do CRI de Sorriso. Destaca 

a inicial que, embora conste na escritura serem proprietários e 

possuidores de 29,50%, correspondente à 1,2550 hectares, somente 1,0 

hectare pertencem aos mesmos, visto que quando da lavratura da 

escritura a porção de 0,255 pertencente à Clemens Lageman foi 

escriturada em conjunto.

 Afirmam que, desde a aquisição do imóvel, exercem a posse mansa e 

pacífica da área, nunca tendo sido questionados ou notificados a qualquer 

título pelos embargados.

 Salientam que a aquisição do imóvel em questão se deu de forma pública 

e revestida das formalidades legais necessárias, pelo que a boa-fé dos 

embargantes é presumida.

 Todavia, após vários anos de titularidade plena do imóvel, desfrutando da 

posse mansa e pacífica sem qualquer oposição, os embargantes foram 

surpreendidos com um mandado de imissão na posse expedido nos autos 

nº 329.12.2000.811.0040 (Cód. 8472), do qual sequer são partes ou foram 

notificados.

 Destacam ainda que, nos autos de nº 1844.48.2001.811.0040 (Cód. 

12675), que tramita pela 3ª Vara desta Comarca, foi realizada perícia 

técnica para materialização do título primitivo de Fabiciano Pires, o qual é a 

origem do domínio dos Autores, tendo o Expert concluído que a área do 

referido título efetivamente localiza-se na propriedade dos embargantes.

 Por estas razões de fato e as de direito descritas na inicial, ajuizaram os 

presentes embargos de terceiro requerendo liminarmente a suspensão 

dos atos judiciais sobre o bem de propriedade dos embargantes, 

notadamente o imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso, MT, 

com o consequente deferimento da manutenção de posse dos 

embargantes e, no mérito, pela confirmação da liminar postulada.

 Lado outro, ao oferecer contestação, a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo aduz ser inverídica a informação acerca da transferência de 

toda a área da matrícula nº 12.668 pela embargada. Esclarece que 

consoante se observa da cadeia dominial, a matrícula nº 12.667 do CRI de 

Sorriso/MT, é originária da matrícula nº 12.004 do CRI de Rosário Oestes, 

que é originária da matrícula nº 216 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

 A embargada, na qualidade de titular do domínio da área descrita na 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT (3.995,5496ha) vendeu a 

Antonio Airton Lazaroto 2.405,7001ha, remanescendo sob sua titularidade 

e domínio a área de 1.590,55ha.

 Destaca que a averbação nº 10 da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso 

(imissão na posse pelo INCRA da área de 1.589,8495ha), não condiz com 

a realidade conforme reconhecido pela própria autarquia. Logo, não 

encontra respaldo a tese dos embargantes de que toda a área da 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT estaria fora do domínio da 

embargante ou estaria sendo objeto de assentamento.

 A embargada segue afirmando que, em 29/07/1998 transferiu por meio de 

instrumento de compromisso de compra e venda a posse de 1.400ha, 

objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, aos embargados Eular 

e Claudete. Todavia, após mais de 15 (quinze) anos de litígio, transitou em 

julgado sentença proferida no processo nº 329.12.2000.811.0040 que 

declarou os embargados Eular e Claudete não cumpriram as obrigações 

assumidas pelo referido instrumento, determinando que a embargada 

Edsel fosse reintegrada na posse de 1.400ha.

 Todavia, Eular e Claudete ignoraram o processo acima referido e em 

04/09/2000 celebraram “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanksi e 

transferiram-lhe a posse de 787,5189ha.

 Conclui dizendo que a área total transferida da embargada Edsel para os 

embargados Eular e Claudete está localizada entre o Rio Celeste e a BR 
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163. Logo, pé evidente que a parte da área dos 1.347,6189ha que 

permaneceu com os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare após 

a celebração da “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanski fazia e 

faz divisa com os 787,6189 efetivamente transferidos a Clóvis.

 Diz estar demonstrado que sobre parte da área que os embargados Eular 

e Claudete adquiriram de Edsel e que posteriormente foi transferida para 

Clóvis Krzyzanski foram plantados e fabricados documentos para que a 

embargada Edsel arcasse com todo o prejuízo decorrente do 

inadimplemento de Eular e Claudete, já que Clóvis confirma que cumpriu 

suas obrigações quando adquiriu a posse.

 Logo, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, a área 

objeto da matrícula nº 34.497, que tem como registro anterior a matrícula 

nº 23.803, que tem como matrícula anterior a 17.554 não está localizada 

de fato onde eles afirmam estar.

 Diz que, parte do saldo devedor concernente a aquisição de 50% da 

matrícula 17554, com área de 783,9343 foi pago pelo Sr. Clóvis ao Sr. 

Fedrizzi.

 Assevera que, diante dos documentos e apontamentos feitos, está 

demonstrado que os embargantes estão precariamente na área de 1,0ha, 

objeto dos presentes embargos, vez que teve origem na posse de Eular 

Pedro Frare e Claudete Frare, que transferiram para Clóvis Krzyzanski, 

que transferiu parte para Darci Hahn, que transferiu parte aos ora 

embargantes.

 Destaca ainda haver nulidade nos atos jurídicos que redundaram nos 

títulos de posse e propriedade apresentados pelos embargantes. Pontua 

que, a área adquirida pelos embargantes decorre de Escritura Pública de 

Divisão Amigável para Extinção de Condomínio firmada em 03/12/2001, em 

que constam como “outorgantes e reciprocamente outorgadas” Maristela 

Fedrizzi representada por Veníssio Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira, esta 

falecida em 1997, é viciada. Questiona que tendo Ana Alves de Oliveira 

falecido no ano de 1997, como poderia ser representada post mortem por 

procuradores que receberem poderes para lhe representar em 2000!? 

Logo, diz estar eivado de nulidade a transmissão da área de 1.750ha para 

Maristela Fedrizzi e todos os atos de transmissão posteriores.

 Posteriormente, para os 1.750ha que couberam à Maristela Fedrizzi foi 

aberta uma nova matrícula de nº 10.585 junto ao CR de Chapada dos 

Guimarães. Destaca que o número do registro anterior da matrícula nº 

10.585 e a matrícula nº 1.274, mas a área descrita na matrícula 1.274 não 

guarda qualquer relação com a área descrita na matrícula nº 10.585.

 Embora o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso tenha sito instalado 

em setembro/1995, em dezembro/2001 a matrícula referente à área de 

1.750ha, da qual 783,9343ha foram transferidos a Darci Hahn e do qual 

0,999ha são ocupados pelos embargantes, foi ilicitamente aberta no 

Cartório de Chapada dos Guimarães, enquanto deveria ter sido aberta no 

CRI de Sorriso.

 Por estas razões de fato e de direito requer a total improcedência dos 

embargos de terceiro manejados.

 De outro norte, ao ofertar contestação, Eular Pedro Frare e Claudete 

Frare alegam preliminarmente a falta de interesse de agir, ao argumento de 

que com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a 

propriedade em favor da embargada Edsel Marua Galacci Cinciarulo, resta 

evidente a nítida ausência de interesse/adequação procedimento, pois se 

procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a 

sentença proferida nos autos da ação declaratória.

 Ainda preliminarmente os embargados alegam a ilegitimidade ativa dos 

embargantes, uma vez que ausente a qualidade de possuidores do imóvel. 

Alegam que a posse dos embargantes advém de negócio anterior firmado 

entre Eular Pedro Frare e esposa e Clóvis Krzyzanski. Concluem dizendo 

que, a posse dos embargantes é continuidade da posse de Eular Pedro 

Frare e, estando estes atingidos e obrigados a cumprir o mandado de 

imissão de posse, não possuem os embargantes legitimidade para propôs 

a presente ação, visto que não ostentam a qualidade de terceiros.

 Alegam também a ilegitimidade passiva ad causam, reiterando a tese 

anterior de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para 

atingir o julgado proferido na ação já mencionada, no bojo da qual 

consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor da embargada 

Edsel M. G. Cinciarulo.

 No mérito, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare alegam ter 

operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por 

Edsel Maria Galacci. Cianciarulo em face de Eular Pedro Frare e Esposa, 

da qual originou-se o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

 Seguem asseverando ainda que, os embargantes exerciam a posse 

precária e injusta da porção de terra descrita na inicial, reiterando que a 

posse deles não decorre da posse de Veníssio Olivio Fedrizzi, mas sim da 

posse de Clovis Krzyzanski. Ratifica a tese da embargada Edsel alegando 

que os títulos e documentos de fls. 61/62 foram produzidos e plotados 

naquela localidade, pois para dar aparência de legalidade o Sr. Clovis 

Krzyzanski adquiriu um título de Maristela Lagemann Fedrizzi, por meio de 

seu genitor e realizou a transferência de domínio aos embargantes e aos 

demais terceiros que estão naquela localidade.

 Ao final, os embargados pugnam pelo acolhimento das preliminares 

arguidas e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido apresentado 

pelo embargante.

 Suscintamente relatadas as teses apresentadas pelos litigantes, convém 

registrar neste momento que o processo em questão comporta o 

julgamento antecipado da lide, já que diante da robusta prova documental 

trazida ao processo, prescindível a produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, cumpre examinar as preliminares arguidas pelos 

embargados Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, senão 

vejamos.

 Considerando que a análise dos fundamentos utilizados pelos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare para embasar as 

preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam 

dependem do exame prévio da origem do título dos embargantes, cumpre 

analisa-las juntamente com o mérito causae, eis que se tratam de matérias 

convergentes.

 Entretanto, outra é a situação relativa à preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam também arguida pelos embargados Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare, senão vejamos:

 Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de 

terceiro (17/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida 

na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada 

rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, 

consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel 

Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que 

Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no 

polo passivo dos presentes embargos.

 Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a 

defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão 

judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar 

na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para 

suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. 

Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da 

pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada 

suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva dos mesmos é medida que se impõe.

 Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

 Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.

 Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada 

entre os embargantes Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Langemann Fedrizzi 

e a embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo, o que necessariamente 

passa pela análise dos títulos primitivos.

 De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral 

elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), 

o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos 

primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano 

Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem 

ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante 

se infere às fls. 446 e ss. dos autos.

 Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o 

acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título 

primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão 

nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos 

embargantes não merece prosperar.

 Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula 

nº 12.667 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de 

Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de 
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Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos 

embargantes.

 Seguindo, também constitui fato incontroverso nos autos que, por 

sentença já transitada em julgada proferida nos processo de código 8472 

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular 

Pedro Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para 

declarar nula a segunda parte da cláusula oitiva do contrato de compra e 

venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da 

VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como 

aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados 

por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim 

como foram julgados totalmente procedentes pedidos contidos na 

Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar 

rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos 

consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo 

da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

 Pois bem. Dito disso, ressai dos autos que em 29/07/1998 Edsel Maria 

Gallacci Cianciarullo transferiu por “instrumento particular de compra e 

venda” a posse de uma área com 1.400ha, objeto da matrícula nº 12.667 

do CRI de Sorriso/MT, à Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, 

fls. 182/184.

 Mesmo tendo ciência do ajuizamento da que redundou na rescisão do 

contrato e reintegração da vendedora na posse do imóvel, Eular Pedro 

Frare e sua esposa, em setembro/2000, transferiram a posse de 

787,5189ha, extraída da área maior de 1.400ha à Clóvis Krzyzansky.

 Desse modo, resta evidente que a parte da área que permaneceu na 

posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare faz divisa com os 

787,5189ha transferidos à Clóvis Krzyzansky. Inclusive, ao cumprir 

mandado de imissão de posse na área, o Sr. Oficial de Justiça consignou 

em sua certidão que a posse foi transferida por Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare à Clóvis Krzyzansky.

 Portanto, resta plenamente demonstrado nos autos que os embargantes 

encontravam-se precariamente na posse área de 1,0 há, uma vez que 

teve origem na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que a 

transferiram para Clóvis Krzyzansky, que por sua vez transferiu parte 

para Darci Hahn.

 Logo, a área da matrícula nº 33.270 do CRI de Sorriso anexada à inicial, 

que tem como registro anterior a matrícula nº 23.803 do CRI de Sorriso, e 

esta como registro anterior a matrícula 17.554 do CRI também de Sorriso 

não está localizada onde alegam os embargantes.

 Com o fito de corroborar a conclusão acima é válido rememorar a 

declaração feita por Clóvis Krzyzansky ao ser ouvido nos autos do 

processo nº 369/2008 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

senão vejamos: “afirma que a posse foi entregue pela pessoa de Eular 

Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. 

Fedrizzi.”, fl. 174.

 Dessa feita, latente a existência de traços de conduta ilegal, na medida 

em que intentou-se legalizar a matrícula objeto da presente ação sobre a 

área da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo.

 Aliás, embora não constitua questão objeto do litígio em comento, com a 

finalidade de corroborar a conclusão acima, é válido registrar que a área 

objeto dos presentes embargos (matrícula nº 33.270) teve origem numa 

área maior de 1.750ha adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi por 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural”, em tese, fraudada, senão vejamos.

 No bojo da inicial do processo código 12374, Maristela Langemann 

Fedrizzi afirma que, em 11/06/2001, por força de escritura pública de 

compra e venda, lavrada no livro 009-A, fls. 044, do Cartório de Registro 

Civil de Nova Brasilândia/MT, adquiriu uma área de 1.750 há (um mil 

setecentos e cinquenta hectares), remanescente e em comum, dentro de 

área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade 

de Chapada dos Guimarães.

 A escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, 

sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, da qual verifica-se que 

Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira era proprietárias em 

condomínio da área (fl. 21). Porém, embora a última seja falecida no ano de 

1997, no ano de 2000 outorgou poderes para que fosse representada na 

Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.

 Como se vê, a transmissão da área à Maristela Langemann Fedrizzi é, em 

tese, viciada, assim como todos os atos subsequentes a transmissão, o 

que contribui para robustecer a tese da embargada de que buscam os 

embargantes elementos para alocar sua área dentro do perímetro das 

terras de Edsel Maria Galacci Cianciarulo.

 E mais. Dando seguimento às nulidades perpetradas, após firmada a 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural com pessoa já falecida, em 06/12/2001 houve a abertura de 

uma nova matrícula de nº 10.585 perante o CRI de Chapada dos 

Guimarães, a despeito de já ter sido instalado neste Município o Cartório de 

Registro de Imóveis.

 Também chama a atenção o fato de que, embora o registro anterior da 

matrícula nº 10.585 seja a matrícula nº 1.274, ambos do CRI de Chapada 

dos Guimarães, as áreas descritas nas mencionadas matrículas não 

guardam relação entre si.

 Conveniente notar ainda que, a transmutação da área de propriedade de 

Maristela Langemann Fedrizzi ocorreu quando da abertura das matrículas 

nºs 10587 e 10585 ambas do CRI de Chapada dos Guimarães, logo após a 

realização da escritura pública de divisão amigável para extinção de 

condomínio de imóvel rural firmada por meio de procuração outorgada por 

pessoa já falecida, conforme anteriormente mencionado, bem como 

escritura pública de desmembramento.

 Igualmente curioso é que no mesmo ato houve a inversão dos marcos e 

das margens, alterando-se o nome do Rio de Teles Pires para Rio Celeste 

e da marga da direita para a esquerda, circunstâncias estas que 

modificaram substancialmente a localização da área.

 Diante dos apontamentos acima, não há como negar que a posse dos 

embargantes decorre da posse adquirida por Clóvis Krzyzanksi, que por 

sua vez adquiriu de Eular Pedro Frare e esposa. Nessa toada, diante da 

sentença já transitada em julgada proferida nos autos de cód 8472, a qual 

determinou a reintegração de Edsel Maria Calacci Cianciarulo na posse do 

bem, inquestionável que a posse dos ora embargantes é precária e 

ilegítima.

 O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de 

coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

 Vê-se, portanto que, sobre a suposta posse dos embargantes, deve 

prevalecer a sentença judicial já transitada em julgado que reconheceu em 

favor da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarullo o direito sobre a área 

de 787,61ha, extraída da área maior de 1.400ha, inicialmente matriculada 

sob nº 216 CRI Cuiabá (matrícula 12.004 CRI Rosário Oestes/matrícula nº 

12.667 CRI de Sorriso), já que os efeitos da coisa julgada devem 

sobrepor-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa

 Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial ajuizada por José Fabiano Bellão Gimenez e Rosangela 

Aparecida Bellão Gimenez em face de Edsel Maria Galacci Cinaciarullo, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2º do 

CPC.

 Por falta de amparo legal, revogo o benefício de recolhimento das custas 

ao final do processo, devendo a parte autora providenciar o imediato 

recolhimento das custas pendentes.

 Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, 

determino à Secretaria da Vara que providencie a imediata comunicação 

da prolação da presente sentença ao Exmo Desembargador Relator.

 Previamente a remessa dos autos ao E. TJMT para exame de eventual 

recurso interposto, ou ainda, seu arquivamento em caso de trânsito em 

julgado, encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para, se 

entender pertinente e caso ainda não tenha havido prescrição, extrair as 

cópias necessárias a apuração da prática delitiva mencionada no decorrer 

da sentença.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150033 Nr: 4152-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DA SILVA VIEIRA, SUZANA PAGNAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 
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OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

Elson da Silva Vieira e Suzana Pagnan Vieira ajuizaram os presentes 

Embargos de Terceiro em desfavor de Edsel Maria Galacci Cianciarulo, 

Eular Pedro Frare e Claudete Frare, todos qualificados nos autos, pelas 

razões de fato e de direito expostas na petição inicial de fls. 04-29, 

instruída com os documentos de fls. 30-72.

A decisão proferida às fls. 75-78 deferiu a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos do processo nº 329.12.2000.811.0040, Código 8472, 

no que diz respeito a área de 0,9999 ha, mantendo os embargantes na 

posse do imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso, MT., até o 

julgamento dos embargos, mediante oferecimento de caução.

Pela petição de fls. 221/223, os embargantes postulam a dispensa da 

caução e, alternativamente, oferecem em caução o imóvel objeto da 

matrícula nº 33.270 e suas benfeitorias.

A decisão de fl. 82 homologou o bem ofertado em caução.

Intimada, a embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo ofertou contestação 

e documentos, ora juntados às fls. 104-329.

Em seguida, a ré Edsel Maria Galacci Cianciarulo informou nos autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, fls. 330-357.

Os embargantes impugnaram a contestação apresentada pela embargada 

Edsel Maria Galacci Cianciarulo, consoante razões expostas na petição de 

fls. 363-379, ocasião em que requereram a juntada dos documentos de 

fls. 379-679.

Embargada requer a juntada de Laudo Técnico Complementar elaborado 

pelo Perito do Juízo nos autos de Ação de Desapropriação nº 

2001.36.00.009213-4 em tramite perante a 2ª Vara da Justiça Federal de 

Sinop, Estado de Mato Grosso, fls. 691-736.

Em atenção à decisão proferida nos autos do recurso interposto, 

designou-se audiência de justificação prévia, fl. 737. Embargada requer 

seja ouvida testemunha por ela arrolada, fls. 746-748, requerimento este 

indeferido pela decisão de fl. 754.

Manifestação dos embargantes quanto ao pedido de oitiva de testemunha 

pela embargada, oportunidade em que requereram a juntada de 

documentos novos, fls. 763-805.

Realização da audiência de justificação prévia, conforme registros que 

constam na ata de fls. 810-812 e gravação digital em CD que a 

acompanha.

Pela decisão de fls. 815-818, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040, Cód. 8472, no que diz 

respeito a área de 0,9999 hectares, mantendo os embargantes na posse 

do imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso, Mato Grosso, até o 

julgamento final destes embargos, mediante oferecimento de caução. 

Ainda nesta oportunidade, deferiu-se o recolhimento das custas 

processuais ao final.

A decisão acima foi objeto de Embargos de Declaração apresentados pela 

embargada, consoante razões expostas às fls. 910/915.

Seguindo, os requeridos Eular Pedro Frare e Claudete Frare apresentaram 

contestação e documentos, juntados às fls. 833-855 e fls. 856-874, 

respectivamente.

A contestação acima foi impugnada pelos embargantes às fls. 877-885.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados por Edsel Maria 

Galacci Cianciarulo, fls. 888-896.

Pela decisão de fls. 898-900, os embargos de declaração foram 

conhecidos, todavia, não providos.

Embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo informa a interposição de 

Agravo de Instrumento, fls. 902 e ss.

J u n t a d a  d o  a c ó r d ã o  p r o f e r i d o  n o s  a u t o s  d o  A I 

1010877-09.2017.8.11.0000, o qual foi provido para o fim de cassar os 

efeitos da decisão de base que determinou a suspensão do trâmite da 

ação principal, fls. 918-923.

Expediu-se mandado de cumprimento da liminar, fl. 924, tendo os 

embargantes, pela petição de fls. 925-941, requerido a suspensão do 

cumprimento do mandado. O requerimento dos embargantes foi indeferido, 

fl. 944.

Auto de reintegração de posse, fls. 948-954.

Determinou-se a intimação das partes para especificação das provas, 

bem como para sugestão quanto aos pontos controvertidos, fl. 960.

Os embargantes manifestaram-se às fls. 961 e ss.

De outro norte, os embargados Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare 

também se manifestaram sobre as provas pretendidas, fls. 1012-1013.

Por fim, Edsel Maria Galacci Cinciarulo requereu o julgamento antecipado 

da lide, fls. 1014-1020.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

De antemão e, para que não paire dúvida a respeito, pertinente enfrentar a 

questão relativa a tempestividade dos embargos de terceiro manejados, 

distribuídos em 18/05/2016.

 Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Como se vê, a legislação processual não dispõe expressamente sobre o 

prazo para interposição de embargos de terceiro para a hipótese concreta 

em comento, o que, evidentemente desafia diversas interpretações sobre 

o tema.

Ao tempo em que a embargada Edsel alega que os embargos são 

intempestivos, os embargantes sustentam a sua tempestividade, 

argumentando que não houve sequer formalização da intimação pessoal 

das partes e, naquela oportunidade, também não houve efetivo 

cumprimento de ordem judicial.

Nessa esteira, considerando que no âmbito da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, há entendimento pacífico no sentido de flexibilizar o 

prazo para apresentação de embargos de terceiro, bem como que, na 

hipótese não ouve intimação formal dos terceiros, bem como, naquele 

momento, efetivo cumprimento da ordem judicial, reputo tempestiva a ação 

manejada e passo ao enfrentamento das preliminares arguidas.

Situando a questão, narra a petição inicial que os embargantes são 

legítimos proprietários e possuidores, de fato e de direito, de um imóvel 

rural neste município, com aproximadamente 0,9999 ha, descrito e 

registrado perante o CRI de Sorriso, sob nº 33.270.

Referido imóvel, originalmente com 4,2550 ha, foi adquirido pelo 

embargante de Veníssio Olivo Fedrizzi no ano de 2009. Destaca a inicial 

que, embora as negociações relativas ao domínio tenham ocorrido em 

2009, a posse do imóvel sempre foi exercida pela família dos 

embargantes, estando hoje registado em nome de Elson da Silva Vieira.

Afirmam que, desde a aquisição do imóvel, exercem a posse mansa e 

pacífica da área, nunca tendo sido questionados ou notificados a qualquer 

título pelos embargados.

Salientam que a aquisição do imóvel em questão se deu de forma pública e 

revestida das formalidades legais necessárias, pelo que a boa-fé dos 

embargantes é presumida.

Todavia, após mais de 07 (sete) anos de titularidade plena do imóvel, 

desfrutando da posse mansa e pacífica sem qualquer oposição, os 

embargantes foram surpreendidos com um mandado de imissão na posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040 (Cód. 8472), do qual sequer 

são partes ou foram notificados.

Esclarecem que o suposto imóvel que deu ensejo ao contrato objeto da 

ação de código nº 8472, da qual teve origem o mandado de imissão na 

posse, no que diz respeito ao domínio (matrícula nº 12.667, derivada da 

Matrícula nº 12.004 de Rosário Oeste, que por sua vez deriva da matrícula 

nº 216 do 6º Ofício de Cuiabá), foi totalmente vendido pela Sra. Edsel 

Maria Galacci Cinciarulo ao Sr. Antonio Airton Lazaroto, o qual explora a 

área no outro lado da BR 163, sendo a área remanescente desapropriada 

para criação do Assentamento Jonas Pinheiro, o qual também está 

devidamente consolidado.

Destacam ainda que, nos autos de nº 1844.48.2001.811.0040 (Cód. 

12675), que tramita pela 3ª Vara desta Comarca, foi realizada perícia 

técnica para materialização do título primitivo de Fabiciano Pires, o qual é a 

origem do domínio dos Autores, tendo o Expert concluído que a área do 

referido título efetivamente localiza-se na propriedade dos embargantes.

Por estas razões de fato e as de direito descritas na inicial, ajuizaram os 

presentes embargos de terceiro requerendo liminarmente a suspensão 

dos atos judiciais sobre o bem de propriedade dos embargantes, 
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notadamente o imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso, MT, 

com o consequente deferimento da manutenção de posse dos 

embargantes e, no mérito, pela confirmação da liminar postulada.

Lado outro, ao oferecer contestação, a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo aduz ser inverídica a informação acerca da transferência de 

toda a área da matrícula nº 12.668 pela embargada. Esclarece que 

consoante se observa da cadeia dominial, a matrícula nº 12.667 do CRI de 

Sorriso/MT, é originária da matrícula nº 12.004 do CRI de Rosário Oestes, 

que é originária da matrícula nº 216 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

A embargada, na qualidade de titular do domínio da área descrita na 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT (3.995,5496ha) vendeu a 

Antonio Airton Lazaroto 2.405,7001ha, remanescendo sob sua titularidade 

e domínio a área de 1.590,55ha.

Destaca que a averbação nº 10 da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso 

(imissão na posse pelo INCRA da área de 1.589,8495ha), não condiz com 

a realidade conforme reconhecido pela própria autarquia. Logo, não 

encontra respaldo a tese dos embargantes de que toda a área da 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT estaria fora do domínio da 

embargante ou estaria sendo objeto de assentamento.

A embargada segue afirmando que, em 29/07/1998 transferiu por meio de 

instrumento de compromisso de compra e venda a posse de 1.400ha, 

objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, aos embargados Eular 

e Claudete. Todavia, após mais de 15 (quinze) anos de litígio, transitou em 

julgado sentença proferida no processo nº 329.12.2000.811.0040 que 

declarou os embargados Eular e Claudete não cumpriram as obrigações 

assumidas pelo referido instrumento, determinando que a embargada 

Edsel fosse reintegrada na posse de 1.400ha.

Todavia, Eular e Claudete ignoraram o processo acima referido e em 

04/09/2000 celebraram “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanksi e 

transferiram-lhe a posse de 787,5189ha.

Conclui dizendo que a área total transferida da embargada Edsel para os 

embargados Eular e Claudete está localizada entre o Rio Celeste e a BR 

163. Logo, é evidente que a parte da área dos 1.347,6189ha que 

permaneceu com os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare após 

a celebração da “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanski fazia e 

faz divisa com os 787,6189 efetivamente transferidos a Clóvis.

Diz estar demonstrado que sobre parte da área que os embargados Eular 

e Claudete adquiriram de Edsel e que posteriormente foi transferida para 

Clóvis Krzyzanski foram plantados e fabricados documentos para que a 

embargada Edsel arcasse com todo o prejuízo decorrente do 

inadimplemento de Eular e Claudete, já que Clóvis confirma que cumpriu 

suas obrigações quando adquiriu a posse.

Logo, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, a área 

objeto da matrícula nº 33.270, que tem como registro anterior a matrícula 

nº 23.803, que tem como matrícula anterior a 17.554 não está localizada 

de fato onde eles afirmam estar.

Diz que, parte do saldo devedor concernente a aquisição de 50% da 

matrícula 17554, com área de 783,9343 foi pago pelo Sr. Clóvis ao Sr. 

Fedrizzi.

Assevera que, diante dos documentos e apontamentos feitos, está 

demonstrado que os embargantes estão precariamente na área de 

0,9999ha, objeto dos presentes embargos, vez que teve origem na posse 

de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que transferiram para Clóvis 

Krzyzanski, que transferiu parte para Darci Hahn, que transferiu parte ao 

Sr. Verníssio Fedrizzi, que transferiu pequena porção aos ora 

embargantes.

Destaca ainda haver nulidade nos atos jurídicos que redundaram nos 

títulos de posse e propriedade apresentados pelos embargantes. Pontua 

que, a área adquirida pelos embargantes decorre de Escritura Pública de 

Divisão Amigável para Extinção de Condomínio firmada em 03/12/2001, em 

que constam como “outorgantes e reciprocamente outorgadas” Maristela 

Fedrizzi representada por Veníssio Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira, esta 

falecida em 1997, é viciada. Questiona que tendo Ana Alves de Oliveira 

falecido no ano de 1997, como poderia ser representada post mortem por 

procuradores que receberem poderes para lhe representar em 2000!? 

Logo, diz estar eivado de nulidade a transmissão da área de 1.750ha para 

Maristela Fedrizzi e todos os atos de transmissão posteriores.

Posteriormente, para os 1.750ha que couberam à Maristela Fedrizzi foi 

aberta uma nova matrícula de nº 10.585 junto ao CR de Chapada dos 

Guimarães. Destaca que o número do registro anterior da matrícula nº 

10.585 e a matrícula nº 1.274, mas a área descrita na matrícula 1.274 não 

guarda qualquer relação com a área descrita na matrícula nº 10.585.

Embora o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso tenha sito instalado 

em setembro/1995, em dezembro/2001 a matrícula referente à área de 

1.750ha, da qual 783,9343ha foram transferidos a Darci Hahn e do qual 

0,999ha são ocupados pelos embargantes, foi ilicitamente aberta no 

Cartório de Chapada dos Guimarães, enquanto deveria ter sido aberta no 

CRI de Sorriso.

Por estas razões de fato e de direito requer a total improcedência dos 

embargos de terceiro manejados.

De outro norte, ao ofertar contestação, Eular Pedro Frare e Claudete Frare 

alegam preliminarmente a falta de interesse de agir, ao argumento de que 

com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a 

propriedade em favor da embargada Edsel Marua Galacci Cinciarulo, resta 

evidente a nítida ausência de interesse/adequação procedimento, pois se 

procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a 

sentença proferida nos autos da ação declaratória.

Ainda preliminarmente os embargados alegam a ilegitimidade ativa dos 

embargantes, uma vez que ausente a qualidade de possuidores do imóvel. 

Alegam que a posse dos embargantes advém de negócio anterior firmado 

entre Eular Pedro Frare e esposa e Clóvis Krzyzanski. Concluem dizendo 

que, a posse dos embargantes é continuidade da posse de Eular Pedro 

Frare e, estando estes atingidos e obrigados a cumprir o mandado de 

imissão de posse, não possuem os embargantes legitimidade para propôs 

a presente ação, visto que não ostentam a qualidade de terceiros.

Alegam também a ilegitimidade passiva ad causam, reiterando a tese 

anterior de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para 

atingir o julgado proferido na ação já mencionada, no bojo da qual 

consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor da embargada 

Edsel M. G. Cinciarulo.

No mérito, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare alegam ter 

operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por 

Edsel Maria Galacci. Cianciarulo em face de Eular Pedro Frare e Esposa, 

da qual originou-se o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

Seguem asseverando ainda que, os embargantes exerciam a posse 

precária e injusta da porção de terra descrita na inicial, reiterando que a 

posse deles não decorre da posse de Veníssio Olivio Fedrizzi, mas sim da 

posse de Clovis Krzyzanski. Ratifica a tese da embargada Edsel alegando 

que os títulos e documentos de fls. 36/40 foram produzidos e plotados 

naquela localidade, pois para dar aparência de legalidade o Sr. Clovis 

Krzyzanski adquiriu um título de Maristela Lagemann Fedrizzi, por meio de 

seu genitor e realizou a transferência de domínio aos embargantes e aos 

demais terceiros que estão naquela localidade.

 Ao final, os embargados pugnam pelo acolhimento das preliminares 

arguidas e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido apresentado 

pelo embargante.

Suscintamente relatadas as teses apresentadas pelos litigantes, convém 

registrar neste momento que o processo em questão comporta o 

julgamento antecipado da lide, já que diante da robusta prova documental 

trazida ao processo, prescindível a produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, cumpre examinar as preliminares arguidas pelos 

embargados Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, senão 

vejamos.

Considerando que a análise dos fundamentos utilizados pelos embargados 

Eular Pedro Frare e Claudete Frare para embasar as preliminares de falta 

de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam dependem do exame 

prévio da origem do título dos embargantes, cumpre analisa-las juntamente 

com o mérito causae, eis que se tratam de matérias convergentes.

Entretanto, outra é a situação relativa à preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam também arguida pelos embargados Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare, senão vejamos:

Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de 

terceiro (17/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida 

na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada 

rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, 

consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel 

Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que 

Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no 

polo passivo dos presentes embargos.

 Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a 

defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão 
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judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar 

na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para 

suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. 

Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da 

pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada 

suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva dos mesmos é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.

 Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada 

entre os embargantes Elson da Silva Vieira e Suzana Pagnan Vieira e a 

embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo, o que necessariamente passa 

pela análise dos títulos primitivos.

De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral 

elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), 

o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos 

primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano 

Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem 

ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante 

se infere às fls. 782 e ss. dos autos.

Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o 

acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título 

primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão 

nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos 

embargantes não merece prosperar.

Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula 

nº 33.270 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de 

Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de 

Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos 

embargantes.

Seguindo, também constitui fato incontroverso nos autos que, por 

sentença já transitada em julgada proferida nos processo de código 8472 

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular 

Pedro Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para 

declarar nula a segunda parte da cláusula oitava do contrato de compra e 

venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da 

VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como 

aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados 

por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim 

como foram julgados totalmente procedentes pedidos contidos na 

Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar 

rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos 

consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo 

da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

 Pois bem. Dito disso, ressai dos autos que em 29/07/1998 Edsel Maria 

Gallacci Cianciarullo transferiu por “instrumento particular de compra e 

venda” a posse de uma área com 1.400ha, objeto da matrícula nº 12.667 

do CRI de Sorriso/MT, à Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, 

fls. 163-165.

 Mesmo tendo ciência do ajuizamento da que redundou na rescisão do 

contrato e reintegração da vendedora na posse do imóvel, Eular Pedro 

Frare e sua esposa, em setembro/2000, transferiram a posse de 

787,5189ha, extraída da área maior de 1.400ha à Clóvis Krzyzansky.

 Desse modo, resta evidente que a parte da área que permaneceu na 

posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare faz divisa com os 

787,5189ha transferidos à Clóvis Krzyzansky. Inclusive, ao cumprir 

mandado de imissão de posse na área, o Sr. Oficial de Justiça consignou 

em sua certidão que a posse foi transferida por Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare à Clóvis Krzyzansky.

 Portanto, resta plenamente demonstrado nos autos que os embargantes 

encontravam-se precariamente na posse área de 0,9999 ha, uma vez que 

teve origem na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que a 

transferiram para Clóvis Krzyzansky, que por sua vez transferiu parte 

para Darci Hahn.

 Logo, a área da matrícula nº 33.270 do CRI de Sorriso anexada à inicial, 

que tem como registro anterior a matrícula nº 23.803 do CRI de Sorriso, e 

esta como registro anterior a matrícula 17.554 do CRI também de Sorriso 

não está localizada onde alegam os embargantes.

 Com o fito de corroborar a conclusão acima é válido rememorar a 

declaração feita por Clóvis Krzyzansky ao ser ouvido nos autos do 

processo nº 369/2008 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

senão vejamos: “afirma que a posse foi entregue pela pessoa de Eular 

Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. 

Fedrizzi.”, fl. 223.

 Dessa feita, latente a existência de traços de conduta ilegal, na medida 

em que intentou-se legalizar a matricula objeto da presente ação sobre a 

área da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo.

 Aliás, embora não constitua questão objeto do litígio em comento, com a 

finalidade de corroborar a conclusão acima, é válido registrar que a área 

objeto dos presentes embargos (matrícula nº 33.270) teve origem numa 

área maior de 1.750ha adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi por 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural”, em tese, fraudada, senão vejamos.

 No bojo da inicial do processo código 12374, Maristela Langemann 

Fedrizzi afirma que, em 11/06/2001, por força de escritura pública de 

compra e venda, lavrada no livro 009-A, fls. 044, do Cartório de Registro 

Civil de Nova Brasilândia/MT, adquiriu uma área de 1.750 há (um mil 

setecentos e cinquenta hectares), remanescente e em comum, dentro de 

área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade 

de Chapada dos Guimarães.

 A escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, 

sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, da qual verifica-se que 

Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira era proprietárias em 

condomínio da área (fl. 21). Porém, embora a última seja falecida no ano de 

1997, no ano de 2000 outorgou poderes para que fosse representada na 

Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.

 Como se vê, a transmissão da área à Maristela Langemann Fedrizzi é, em 

tese, viciada, assim como todos os atos subsequentes a transmissão, o 

que contribui para robustecer a tese da embargada de que buscam os 

embargantes elementos para alocar sua área dentro do perímetro das 

terras de Edsel Maria Galacci Cianciarulo.

 E mais. Dando seguimento às nulidades perpetradas, após firmada a 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural com pessoa já falecida, em 06/12/2001 houve a abertura de 

uma nova matrícula de nº 10.585 perante o CRI de Chapada dos 

Guimarães, a despeito de já ter sido instalado neste Município o Cartório de 

Registro de Imóveis.

 Também chama a atenção o fato de que, embora o registro anterior da 

matrícula nº 10.585 seja a matrícula nº 1.274, ambos do CRI de Chapada 

dos Guimarães, as áreas descritas nas mencionadas matrículas não 

guardam relação entre si.

 Conveniente notar ainda que, a transmutação da área de propriedade de 

Maristela Langemann Fedrizzi ocorreu quando da abertura das matrículas 

nºs 10587 e 10585 ambas do CRI de Chapada dos Guimarães, logo após a 

realização da escritura pública de divisão amigável para extinção de 

condomínio de imóvel rural firmada por meio de procuração outorgada por 

pessoa já falecida, conforme anteriormente mencionado, bem como 

escritura pública de desmembramento.

 Igualmente curioso é que no mesmo ato houve a inversão dos marcos e 

das margens, alterando-se o nome do Rio de Teles Pires para Rio Celeste 

e da marga da direita para a esquerda, circunstâncias estas que 

modificaram substancialmente a localização da área.

 Diante dos apontamentos acima, não há como negar que a posse dos 

embargantes decorre da posse adquirida por Clóvis Krzyzanksi, que por 

sua vez adquiriu de Eular Pedro Frare e esposa. Nessa toada, diante da 

sentença já transitada em julgada proferida nos autos de cód. 8472, a qual 

determinou a reintegração de Edsel Maria Calacci Cianciarulo na posse do 

bem, inquestionável que a posse dos ora embargantes é precária e 

ilegítima.

 O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de 

coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

 Vê-se portanto que, sobre a suposta posse dos embargantes, deve 

prevalecer a sentença judicial já transitada em julgado que reconheceu em 

favor da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarullo o direito sobre a área 

de 787,61ha, extraída da área maior de 1.400ha, inicialmente matriculada 

sob nº 216 CRI Cuiabá (matrícula 12.004 CRI Rosário Oestes/matrícula nº 

12.667 CRI de Sorriso), já que os efeitos da coisa julgada devem 

sobrepor-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa

 Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 
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na inicial ajuizada por Elson da Silva Vieira e Suzana Pagnan Vieira em 

face de Edsel Maria Galacci Cinaciarullo, com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.

 Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2º do 

CPC.

 Por falta de amparo legal, revogo o benefício de recolhimento das custas 

ao final do processo, devendo a parte autora providenciar o imediato 

recolhimento das custas pendentes.

 Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, 

determino à Secretaria da Vara que providencie a imediata comunicação 

da prolação da presente sentença ao Exmo Desembargador Relator.

 Previamente a remessa dos autos ao E. TJMT para exame de eventual 

recurso interposto, ou ainda, seu arquivamento em caso de trânsito em 

julgado, encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para, se 

entender pertinente e caso ainda não tenha havido prescrição, extrair as 

cópias necessárias a apuração da prática delitiva mencionada no decorrer 

da sentença.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150718 Nr: 4489-21.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLEMENS LAGEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

Clemens Lagemann ajuizou os presentes Embargos de Terceiro em 

desfavor de Edsel Maria Galacci Cianciarulo, Eular Pedro Frare e Claudete 

Frare, todos qualificados nos autos, pelas razões de fato e de direito 

expostas na petição inicial de fls. 04-06, instruída com os documentos de 

fls. 07-17.

A decisão proferida às fls. 19-21 deferiu a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos do processo nº 329.12.2000.811.0040, Código 8472, 

no que diz respeito a área de 5,00 ha, mantendo o embargante na posse 

do imóvel denominado Sítio Lagemann localizado a aproximadamente 25km 

de Sorriso/MT, até o julgamento dos embargos, mediante oferecimento de 

caução.

Intimada, a embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo ofertou contestação 

e documentos, ora juntados às fls. 24-130.

Em seguida, a ré Edsel Maria Galacci Cianciarulo informou nos autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, fls. 131-147.

Pela petição de fls. 150-152, o embargante postulou a dispensa da 

caução, o que foi indeferido à fl. 159.

Embargada requer a juntada de Laudo Técnico Complementar elaborado 

pelo Perito do Juízo nos autos de Ação de Desapropriação nº 

2001.36.00.009213-4 em tramite perante a 2ª Vara da Justiça Federal de 

Sinop, Estado de Mato Grosso, fls. 172-218.

Em atenção à decisão proferida nos autos do recurso interposto, 

designou-se audiência de justificação prévia, fl. 214. Embargada requer 

seja ouvida testemunha por ela arrolada, fls. 232-234, requerimento este 

indeferido pela decisão de fl. 226.

Realização da audiência de justificação prévia, conforme registros que 

constam na ata de fls. 248-250 e gravação digital em CD que a 

acompanha.

Pela decisão de fls. 253-255, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040, Cód. 8472, no que diz 

respeito a área de 5,00 hectares, mantendo o embargante na posse do 

imóvel, até o julgamento final destes embargos, mediante oferecimento de 

caução. Ainda nesta oportunidade, deferiu-se o recolhimento das custas 

processuais ao final.

A decisão acima foi objeto de Embargos de Declaração apresentados pela 

embargada, consoante razões expostas às fls. 261-266.

Seguindo, os requeridos Eular Pedro Frare e Claudete Frare apresentaram 

contestação e documentos, juntados às fls. 267-287 e fls. 288-307, 

respectivamente.

Pela decisão de fls. 312-314, os embargos de declaração foram 

conhecidos, todavia, não providos.

Embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo informa a interposição de 

Agravo de Instrumento, fls. 316 e ss.

Os embargantes impugnaram a contestação apresentada pela embargada 

Edsel Maria Galacci Cianciarulo, consoante razões expostas na petição de 

fls. 363-379, ocasião em que requereram a juntada dos documentos de 

fls. 379-679.

J u n t a d a  d o  a c ó r d ã o  p r o f e r i d o  n o s  a u t o s  d o  A I 

1010883-16.2017.8.11.0000, o qual foi provido para o fim de cassar os 

efeitos da decisão de base que determinou a suspensão do trâmite da 

ação principal, fls. 329-333.

Expediu-se mandado de cumprimento da liminar, fl. 334.

Auto de reintegração de posse e certidão circunstanciada, fls. 336-347.

Instada a manifestar (fl. 351), a autora deixou transcorrer o prazo in albis, 

fl. 355.

Determinou-se a intimação das partes para especificação das provas, 

bem como para sugestão quanto aos pontos controvertidos, fl. 356.

Os embargados Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare se manifestaram 

sobre as provas pretendidas, fls. 357-358

Lado outro, Edsel Maria Galacci Cinciarulo requereu o julgamento 

antecipado da lide, fls. 359-362.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

De antemão e, para que não paire dúvida a respeito, pertinente enfrentar a 

questão relativa a tempestividade dos embargos de terceiro manejados, 

distribuídos em 31/05/2016.

 Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Como se vê, a legislação processual não dispõe expressamente sobre o 

prazo para interposição de embargos de terceiro para a hipótese concreta 

em comento, o que, evidentemente desafia diversas interpretações sobre 

o tema.

Ao tempo em que a embargada Edsel alega que os embargos são 

intempestivos, o embargant sustenta a sua tempestividade, argumentando 

que não houve sequer formalização da intimação pessoal da parte e, 

naquela oportunidade, também não houve efetivo cumprimento de ordem 

judicial.

Nessa esteira, considerando que no âmbito da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, há entendimento pacífico no sentido de flexibilizar o 

prazo para apresentação de embargos de terceiro, bem como que, na 

hipótese não ouve intimação formal do terceiro, bem como, naquele 

momento, efetivo cumprimento da ordem judicial, reputo tempestiva a ação 

manejada e passo ao enfrentamento das preliminares arguidas.

Situando a questão, narra a petição inicial que o embargante é legítimo 

possuidor, de fato e de direito, de um imóvel rural neste município, com 

aproximadamente 5,00 ha, denominado Sitio Lagemann.

Afirma que, desde o ingresso no imóvel, exerce a posse mansa e pacífica 

da área, nunca tendo sido questionados ou notificados a qualquer título 

pelos embargados.

Todavia, após mais de 10 (dez) anos desfrutando da posse mansa e 

pacífica sem qualquer oposição, o embargante foi surpreendido com um 

mandado de imissão na posse expedido nos autos nº 

329.12.2000.811.0040 (Cód. 8472), do qual sequer é parte ou fora 

notificado.

Por estas razões de fato e as de direito descritas na inicial, ajuizou os 

presentes embargos de terceiro requerendo liminarmente a suspensão 
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dos atos judiciais sobre o bem de propriedade do embargante, 

notadamente o imóvel descrito na exordial de 5,00 ha localizado em 

Sorriso/MT, com o consequente deferimento da manutenção de posse do 

embargante e, no mérito, pela confirmação da liminar postulada.

Lado outro, ao oferecer contestação, a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo assevera que, diante dos documentos encartados junto a 

exordial, está demonstrado que o embargante está precariamente na 

posse da área de 5,00ha, objeto dos presentes embargos, vez que 

ingressou no imóvel de maneira clandestina, e terá que desocupá-lo ante o 

transito em julgado da r. sentença que determinou a reintegração da 

embargada Edsel na área representada pela matrícula de nº 12.667 do CRI 

de Sorriso/MT, a qual abrange o imóvel ora objeto dos autos.

Por estas razões de fato e de direito requer a total improcedência dos 

embargos de terceiro manejados.

De outro norte, ao ofertar contestação, Eular Pedro Frare e Claudete Frare 

alegam preliminarmente a falta de interesse de agir, ao argumento de que 

com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a 

propriedade em favor da embargada Edsel Marua Galacci Cinciarulo, resta 

evidente a nítida ausência de interesse/adequação procedimento, pois se 

procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a 

sentença proferida nos autos da ação declaratória.

Ainda preliminarmente os embargados alegam a ilegitimidade ativa do 

embargante, uma vez que ausente a qualidade de possuidor do imóvel.

 Suscita também a ilegitimidade passiva ad causam, reiterando a tese 

anterior de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para 

atingir o julgado proferido na ação já mencionada, no bojo da qual 

consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor da embargada 

Edsel M. G. Cinciarulo.

No mérito, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare alegam ter 

operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por 

Edsel Maria Galacci. Cianciarulo em face de Eular Pedro Frare e Esposa, 

da qual se originou o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

Seguem asseverando ainda que, o embargante exercia a posse precária e 

injusta da porção de terra descrita na inicial, reiterando que a posse dele 

não decorre da posse de Veníssio Olivio Fedrizzi, mas sim da posse de 

Clovis Krzyzanski. Ratifica a tese da embargada Edsel alegando que os 

títulos e documentos foram produzidos e plotados naquela localidade, pois 

para dar aparência de legalidade o Sr. Clovis Krzyzanski adquiriu um título 

de Maristela Lagemann Fedrizzi, por meio de seu genitor e realizou a 

transferência de domínio aos terceiros que estão naquela localidade.

 Ao final, os embargados pugnam pelo acolhimento das preliminares 

arguidas e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido apresentado 

pelo embargante.

Suscintamente relatadas as teses apresentadas pelos litigantes, convém 

registrar neste momento que o processo em questão comporta o 

julgamento antecipado da lide, já que diante da robusta prova documental 

trazida ao processo, prescindível a produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, cumpre examinar as preliminares arguidas pelos 

embargados Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, senão 

vejamos.

Considerando que a análise dos fundamentos utilizados pelos embargados 

Eular Pedro Frare e Claudete Frare para embasar as preliminares de falta 

de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam dependem do exame 

prévio da origem do título dos embargantes, cumpre analisa-las juntamente 

com o mérito causae, eis que se tratam de matérias convergentes.

Entretanto, outra é a situação relativa à preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam também arguida pelos embargados Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare, senão vejamos:

Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de 

terceiro (31/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida 

na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada 

rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, 

consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel 

Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que 

Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no 

polo passivo dos presentes embargos.

 Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a 

defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão 

judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar 

na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para 

suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. 

Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da 

pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada 

suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva dos mesmos é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.

 Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada 

entre o embargante Clemens Lagemann e a embargada Edsel Maria 

Galacci Cianciarulo.

Pois bem, constitui fato incontroverso nos autos que, por sentença já 

transitada em julgada proferida nos processo de código 8472 foram 

julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular Pedro 

Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para 

declarar nula a segunda parte da cláusula oitava do contrato de compra e 

venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da 

VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como 

aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados 

por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim 

como foram julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na 

Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar 

rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos 

consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo 

da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

 Nessa toada, diante da sentença já transitada em julgada proferida nos 

autos de cód. 8472, a qual determinou a reintegração de Edsel Maria 

Calacci Cianciarulo na posse do bem, inquestionável que a posse do ora 

embargante é precária e ilegítima.

 O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de 

coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

 Vê-se, portanto que, sobre a suposta posse do embargante, deve 

prevalecer a sentença judicial já transitada em julgado que reconheceu em 

favor da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarullo o direito sobre a área 

de 5,00ha, extraída da área maior de 1.400ha, já que os efeitos da coisa 

julgada devem sobrepor-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa

 Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial ajuizada por Clemens Lagemann em face de Edsel Maria Galacci 

Cinaciarullo, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.

 Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2º do 

CPC.

 Por falta de amparo legal, revogo o benefício de recolhimento das custas 

ao final do processo, devendo a parte autora providenciar o imediato 

recolhimento das custas pendentes.

 Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, 

determino à Secretaria da Vara que providencie a imediata comunicação 

da prolação da presente sentença ao Exmo Desembargador Relator.

 Previamente a remessa dos autos ao E. TJMT para exame de eventual 

recurso interposto, ou ainda, seu arquivamento em caso de trânsito em 

julgado, encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para, se 

entender pertinente e caso ainda não tenha havido prescrição, extrair as 

cópias necessárias a apuração da prática delitiva mencionada no decorrer 

da sentença.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118502 Nr: 9006-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENRIQUE LUIZ WOJEICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 
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OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116MS, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS 379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5871, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 480,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.161/164, sendo que o valor de R$ 240,42 refere-se as 

custas e o valor de R$ 240,42 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Vistos etc.

 José Fabiano Bellão Gimenez e Rosangela Aparecida Bellão Gimenez 

ajuizaram os presentes Embargos de Terceiro em desfavor de Edsel Maria 

Galacci Cianciarulo, Eular Pedro Frare e Claudete Frare, todos qualificados 

nos autos, pelas razões de fato e de direito expostas na petição inicial de 

fls. 04/26, instruída com os documentos de fls. 27/66.

 A decisão proferida às fls. 68/71 deferiu a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos do processo nº 329.12.2000.811.0040, Código 8472, 

no que diz respeito a área de 1,0 ha, mantendo os embargantes na posse 

do imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso/MT, até o 

julgamento dos embargos, mediante oferecimento de caução.

 Pela petição de fls. 72/73, os embargantes oferecem bem em caução e 

juntam os documentos de fls. 74/76.

 A decisão de fls. 77/77-verso homologou o bem ofertados em caução.

 Citada, a embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo ofertou contestação e 

documentos, ora juntados às fls. 80/287.

 Termo de caução, fl. 288.

 Em seguida, a ré Edsel Maria Galacci Cianciarulo informou nos autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, fls. 289/317.

 Os embargantes impugnaram a contestação apresentada pela embargada 

Edsel Maria Galacci Cianciarulo, consoante razões expostas na petição de 

fls. 323/338, ocasião em que requereram a juntada dos documentos de fls. 

339/432.

 Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 88090/2016, ao qual 

deu-se parcial provimento para suspender o cumprimento de sentença, 

até a reapreciação, na origem, após a justificação, a tutela provisória 

vindicada, fls. 433/442.

 Em seguida, a embargada requer a juntada do Laudo Técnico 

Complementar elaborado pelo Perito do Juízo nos autos de Ação de 

Desapropriação nº 2001.36.00.009213-4 em tramite perante a 2ª Vara da 

Justiça Federal de Sinop, Estado de Mato Grosso, fls. 444/489.

 Em atenção à decisão proferida nos autos do recurso interposto, 

designou-se audiência de justificação prévia, fl. 490.

 Embargada requer sejam ouvidas testemunhas por ela arroladas, fls. 

498/500, requerimento este indeferido pela decisão de fl. 506.

 Manifestação dos embargantes quanto aos documentos juntados, fls. 

509/510.

 Realização da audiência de justificação prévia, conforme registros que 

constam na ata de fls. 525/530 e gravação digital em CD que a 

acompanha.

 Pela decisão de fls. 531/534, deferiu-se a tutela de urgência pleiteada 

para determinar a suspensão do mandado de reintegração de posse 

expedido nos autos nº 329.12.2000.811.0040, Cód. 8472, no que diz 

respeito a área de 20,7450 hectares, mantendo os embargantes na posse 

do imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso/MT, até o 

julgamento final destes embargos, mediante oferecimento de caução. 

Ainda nesta oportunidade, deferiu-se o recolhimento das custas 

processuais ao final.

 A decisão acima foi objeto de Embargos de Declaração apresentados 

pela embargada, consoante razões expostas às fls. 551/556.

 Seguindo, os requerido Eular Pedro Frare e Claudete Frare apresentaram 

contestação e documentos, juntados às fls. 557/579 e 580/598, 

respectivamente.

 A contestação acima foi impugnada pelos embargantes às fls. 602/609.

 Contrarrazões aos embargos de declaração apresentados por Edsel 

Maria Galacci Cianciarulo, fls. 612/615.

 Pela decisão de fls. 617/619, os embargos de declaração foram 

conhecidos, todavia, não providos.

 Embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo informa a interposição de 

Agravo de Instrumento, fls. 621 e ss.

 Juntada do acórdão proferido nos autos do AI 1010847-71.2017.11.0000, 

o qual foi provido para o fim de cassar os efeitos da decisão de base que 

determinou a suspensão do trâmite da ação principal, fls. 638/643.

Expediu-se mandado de cumprimento da liminar, fl. 644.

 Auto de reintegração de posse, fls. 646/651.

 Determinou-se a intimação das partes para especificação das provas, 

bem como para sugestão quanto aos pontos controvertidos, fl. 657.

 Os embargantes manifestaram-se às fls. 658/659 e 660/661.

 De outro norte, os embargados Eular Pedro Frare e sua Claudete Frare 

também manifestaram-se sobre as provas pretendidas, fls. 662/663.

 Por fim, Edsel Maria Galacci Cinciarulo requereu o julgamento antecipado 

da lide, fls. 664/670.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 De antemão e, para que não paire dúvida a respeito, pertinente enfrentar 

a questão relativa a tempestividade dos embargos de terceiro manejados, 

distribuídos em 17/05/2016.

 Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 675. Os 

embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de 

conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no 

cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias 

depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da 

arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

 Como se vê, a legislação processual não dispõe expressamente sobre o 

prazo para interposição de embargos de terceiro para a hipótese concreta 

em comento, o que, evidentemente desafia diversas interpretações sobre 

o tema.

 Ao tempo em que a embargada Edsel alega que os embargos são 

intempestivos, os embargantes sustentam a sua tempestividade.

 Nessa esteira, considerando que no âmbito da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, há entendimento pacífico no sentido de flexibilizar o 

prazo para apresentação de embargos de terceiro, bem como que, na 

hipótese não ouve intimação formal dos terceiros e, naquele momento, 

efetivo cumprimento da ordem judicial, reputo tempestiva a ação manejada 

e passo ao enfrentamento das preliminares arguidas.

 Situando a questão, narra a petição inicial que os embargantes são 

legítimos proprietários e possuidores, de fato e de direito, de um imóvel 

rural neste município, com aproximadamente 1,0 hectare, descrito e 

registrado perante o CRI de Sorriso, sob nº 33.270.

 Referido imóvel, originalmente com 25.000 hectares, foi adquirido pelo 

embargante em 16/04/2007 através de Instrumento Particular de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 282 de 925



Compromisso de Compra e Venda firmado com Amilton Schneider e sua 

esposa, sendo devidamente escriturado e registrado em 11/08/2009, na 

forma de condomínio, sob a matrícula n. 33.270 do CRI de Sorriso. Destaca 

a inicial que, embora conste na escritura serem proprietários e 

possuidores de 29,50%, correspondente à 1,2550 hectares, somente 1,0 

hectare pertencem aos mesmos, visto que quando da lavratura da 

escritura a porção de 0,255 pertencente à Clemens Lageman foi 

escriturada em conjunto.

 Afirmam que, desde a aquisição do imóvel, exercem a posse mansa e 

pacífica da área, nunca tendo sido questionados ou notificados a qualquer 

título pelos embargados.

 Salientam que a aquisição do imóvel em questão se deu de forma pública 

e revestida das formalidades legais necessárias, pelo que a boa-fé dos 

embargantes é presumida.

 Todavia, após vários anos de titularidade plena do imóvel, desfrutando da 

posse mansa e pacífica sem qualquer oposição, os embargantes foram 

surpreendidos com um mandado de imissão na posse expedido nos autos 

nº 329.12.2000.811.0040 (Cód. 8472), do qual sequer são partes ou foram 

notificados.

 Destacam ainda que, nos autos de nº 1844.48.2001.811.0040 (Cód. 

12675), que tramita pela 3ª Vara desta Comarca, foi realizada perícia 

técnica para materialização do título primitivo de Fabiciano Pires, o qual é a 

origem do domínio dos Autores, tendo o Expert concluído que a área do 

referido título efetivamente localiza-se na propriedade dos embargantes.

 Por estas razões de fato e as de direito descritas na inicial, ajuizaram os 

presentes embargos de terceiro requerendo liminarmente a suspensão 

dos atos judiciais sobre o bem de propriedade dos embargantes, 

notadamente o imóvel matriculado sob nº 33.270 do CRI de Sorriso, MT, 

com o consequente deferimento da manutenção de posse dos 

embargantes e, no mérito, pela confirmação da liminar postulada.

 Lado outro, ao oferecer contestação, a embargada Edsel Maria Galacci 

Cianciarulo aduz ser inverídica a informação acerca da transferência de 

toda a área da matrícula nº 12.668 pela embargada. Esclarece que 

consoante se observa da cadeia dominial, a matrícula nº 12.667 do CRI de 

Sorriso/MT, é originária da matrícula nº 12.004 do CRI de Rosário Oestes, 

que é originária da matrícula nº 216 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

 A embargada, na qualidade de titular do domínio da área descrita na 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT (3.995,5496ha) vendeu a 

Antonio Airton Lazaroto 2.405,7001ha, remanescendo sob sua titularidade 

e domínio a área de 1.590,55ha.

 Destaca que a averbação nº 10 da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso 

(imissão na posse pelo INCRA da área de 1.589,8495ha), não condiz com 

a realidade conforme reconhecido pela própria autarquia. Logo, não 

encontra respaldo a tese dos embargantes de que toda a área da 

matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT estaria fora do domínio da 

embargante ou estaria sendo objeto de assentamento.

 A embargada segue afirmando que, em 29/07/1998 transferiu por meio de 

instrumento de compromisso de compra e venda a posse de 1.400ha, 

objeto da matrícula nº 12.667 do CRI de Sorriso/MT, aos embargados Eular 

e Claudete. Todavia, após mais de 15 (quinze) anos de litígio, transitou em 

julgado sentença proferida no processo nº 329.12.2000.811.0040 que 

declarou os embargados Eular e Claudete não cumpriram as obrigações 

assumidas pelo referido instrumento, determinando que a embargada 

Edsel fosse reintegrada na posse de 1.400ha.

 Todavia, Eular e Claudete ignoraram o processo acima referido e em 

04/09/2000 celebraram “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanksi e 

transferiram-lhe a posse de 787,5189ha.

 Conclui dizendo que a área total transferida da embargada Edsel para os 

embargados Eular e Claudete está localizada entre o Rio Celeste e a BR 

163. Logo, pé evidente que a parte da área dos 1.347,6189ha que 

permaneceu com os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare após 

a celebração da “Declaração de Negócio” com Clóvis Krzyzanski fazia e 

faz divisa com os 787,6189 efetivamente transferidos a Clóvis.

 Diz estar demonstrado que sobre parte da área que os embargados Eular 

e Claudete adquiriram de Edsel e que posteriormente foi transferida para 

Clóvis Krzyzanski foram plantados e fabricados documentos para que a 

embargada Edsel arcasse com todo o prejuízo decorrente do 

inadimplemento de Eular e Claudete, já que Clóvis confirma que cumpriu 

suas obrigações quando adquiriu a posse.

 Logo, ao contrário do que querem fazer crer os embargantes, a área 

objeto da matrícula nº 34.497, que tem como registro anterior a matrícula 

nº 23.803, que tem como matrícula anterior a 17.554 não está localizada 

de fato onde eles afirmam estar.

 Diz que, parte do saldo devedor concernente a aquisição de 50% da 

matrícula 17554, com área de 783,9343 foi pago pelo Sr. Clóvis ao Sr. 

Fedrizzi.

 Assevera que, diante dos documentos e apontamentos feitos, está 

demonstrado que os embargantes estão precariamente na área de 1,0ha, 

objeto dos presentes embargos, vez que teve origem na posse de Eular 

Pedro Frare e Claudete Frare, que transferiram para Clóvis Krzyzanski, 

que transferiu parte para Darci Hahn, que transferiu parte aos ora 

embargantes.

 Destaca ainda haver nulidade nos atos jurídicos que redundaram nos 

títulos de posse e propriedade apresentados pelos embargantes. Pontua 

que, a área adquirida pelos embargantes decorre de Escritura Pública de 

Divisão Amigável para Extinção de Condomínio firmada em 03/12/2001, em 

que constam como “outorgantes e reciprocamente outorgadas” Maristela 

Fedrizzi representada por Veníssio Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira, esta 

falecida em 1997, é viciada. Questiona que tendo Ana Alves de Oliveira 

falecido no ano de 1997, como poderia ser representada post mortem por 

procuradores que receberem poderes para lhe representar em 2000!? 

Logo, diz estar eivado de nulidade a transmissão da área de 1.750ha para 

Maristela Fedrizzi e todos os atos de transmissão posteriores.

 Posteriormente, para os 1.750ha que couberam à Maristela Fedrizzi foi 

aberta uma nova matrícula de nº 10.585 junto ao CR de Chapada dos 

Guimarães. Destaca que o número do registro anterior da matrícula nº 

10.585 e a matrícula nº 1.274, mas a área descrita na matrícula 1.274 não 

guarda qualquer relação com a área descrita na matrícula nº 10.585.

 Embora o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso tenha sito instalado 

em setembro/1995, em dezembro/2001 a matrícula referente à área de 

1.750ha, da qual 783,9343ha foram transferidos a Darci Hahn e do qual 

0,999ha são ocupados pelos embargantes, foi ilicitamente aberta no 

Cartório de Chapada dos Guimarães, enquanto deveria ter sido aberta no 

CRI de Sorriso.

 Por estas razões de fato e de direito requer a total improcedência dos 

embargos de terceiro manejados.

 De outro norte, ao ofertar contestação, Eular Pedro Frare e Claudete 

Frare alegam preliminarmente a falta de interesse de agir, ao argumento de 

que com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a posse e a 

propriedade em favor da embargada Edsel Marua Galacci Cinciarulo, resta 

evidente a nítida ausência de interesse/adequação procedimento, pois se 

procedente os presentes embargos, não terá efeito para desconstituir a 

sentença proferida nos autos da ação declaratória.

 Ainda preliminarmente os embargados alegam a ilegitimidade ativa dos 

embargantes, uma vez que ausente a qualidade de possuidores do imóvel. 

Alegam que a posse dos embargantes advém de negócio anterior firmado 

entre Eular Pedro Frare e esposa e Clóvis Krzyzanski. Concluem dizendo 

que, a posse dos embargantes é continuidade da posse de Eular Pedro 

Frare e, estando estes atingidos e obrigados a cumprir o mandado de 

imissão de posse, não possuem os embargantes legitimidade para propôs 

a presente ação, visto que não ostentam a qualidade de terceiros.

 Alegam também a ilegitimidade passiva ad causam, reiterando a tese 

anterior de que a sentença proferida nestes autos não terá efeito para 

atingir o julgado proferido na ação já mencionada, no bojo da qual 

consolidou-se a posse e a propriedade do bem em favor da embargada 

Edsel M. G. Cinciarulo.

 No mérito, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare alegam ter 

operado a decadência, uma vez que os embargos foram ajuizados após o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por 

Edsel Maria Galacci. Cianciarulo em face de Eular Pedro Frare e Esposa, 

da qual originou-se o mandado de imissão na primeira na posse do imóvel.

 Seguem asseverando ainda que, os embargantes exerciam a posse 

precária e injusta da porção de terra descrita na inicial, reiterando que a 

posse deles não decorre da posse de Veníssio Olivio Fedrizzi, mas sim da 

posse de Clovis Krzyzanski. Ratifica a tese da embargada Edsel alegando 

que os títulos e documentos de fls. 61/62 foram produzidos e plotados 

naquela localidade, pois para dar aparência de legalidade o Sr. Clovis 

Krzyzanski adquiriu um título de Maristela Lagemann Fedrizzi, por meio de 

seu genitor e realizou a transferência de domínio aos embargantes e aos 

demais terceiros que estão naquela localidade.

 Ao final, os embargados pugnam pelo acolhimento das preliminares 

arguidas e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido apresentado 

pelo embargante.

 Suscintamente relatadas as teses apresentadas pelos litigantes, convém 
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registrar neste momento que o processo em questão comporta o 

julgamento antecipado da lide, já que diante da robusta prova documental 

trazida ao processo, prescindível a produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

 Sendo assim, cumpre examinar as preliminares arguidas pelos 

embargados Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, senão 

vejamos.

 Considerando que a análise dos fundamentos utilizados pelos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare para embasar as 

preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam 

dependem do exame prévio da origem do título dos embargantes, cumpre 

analisa-las juntamente com o mérito causae, eis que se tratam de matérias 

convergentes.

 Entretanto, outra é a situação relativa à preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam também arguida pelos embargados Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare, senão vejamos:

 Considerando que ao tempo do ajuizamento dos presentes embargos de 

terceiro (17/05/2016), Edsel Maria Galacci Cianciarulo já havia sido emitida 

na posse do bem, por força do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos do processo de código nº 8472, pelo qual foi declarada 

rescindida a relação jurídica celebrada entre as partes e, 

consequentemente, determinado a imediata reintegração da Sra. Edsel 

Maria Galaci Cinciarulo na posse do imóvel litigioso, evidentemente que 

Eular Pedro Frare e sua esposa não são partes legítimas para figurar no 

polo passivo dos presentes embargos.

 Sabe-se que os embargos de terceiro podem ser manejados tanto para a 

defesa da propriedade como da posse de coisa objeto de apreensão 

judicial. Consiste a legitimidade passiva na titularidade do réu para figurar 

na relação jurídica posta em causa, visto ser a pessoa indicada para 

suportar os efeitos da condenação, caso o pedido inicial seja acolhido. 

Logo, sendo inequívoco que no caso em tela, em caso de acolhimento da 

pretensão, os embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare em nada 

suportarão os efeitos da condenação, o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva dos mesmos é medida que se impõe.

 Posto isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos 

embargados Eular Pedro Frare e Claudete Frare, pelo que julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

 Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.

 Convém, portanto, examinar o mérito sob a ótica da controvérsia instalada 

entre os embargantes José Fabiano Bellão Gimenez e Rosangela 

Aparecida Bellão Gimenez e a embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo, 

o que necessariamente passa pela análise dos títulos primitivos.

 De largada, é imperioso dar destaque para o Laudo do Estudo Cadastral 

elaborado pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT), 

o qual revela de forma inconteste a correta localização dos títulos 

primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em favor de Fabiciano 

Pires e Darwim Monteiro, já que são os títulos primitivos que deram origem 

ao domínio dos embargantes e embargada, respectivamente, consoante 

se infere às fls. 446 e ss. dos autos.

 Veja-se que o referido Laudo Pericial e o Estudo Cadastral que o 

acompanham demonstram que a localização da área relativa ao título 

primitivo de Fabiciano Pires é diversa da localização da área em discussão 

nestes autos, da onde se extrai forte indício de que a pretensão dos 

embargantes não merece prosperar.

 Portanto, a área da embargada Edsel Maria Galacci Cianciarulo (matrícula 

nº 12.667 do CRI de Sorriso) decorre da área transmitida pelo Estado de 

Mato Grosso a Darwin Monteiro da Silva. Já a área relativa ao título de 

Fabiciano Pires não corresponde a área então ocupada pelos 

embargantes.

 Seguindo, também constitui fato incontroverso nos autos que, por 

sentença já transitada em julgada proferida nos processo de código 8472 

foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eular 

Pedro Frare e esposa em relação à Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para 

declarar nula a segunda parte da cláusula oitiva do contrato de compra e 

venda (Verificada a rescisão, perderão os COMPRADORES a favor da 

VENDEDORA, a título de perdas e danos pré-fixados e também como 

aluguel pela ocupação da terra, todos os pagamentos até então efetuados 

por conta do preço, sem direito a indenização seja a que título for), assim 

como foram julgados totalmente procedentes pedidos contidos na 

Reconvenção ajuizada por Edsel Maria Gallacci Cianciarulo para declarar 

rescindida a relação jurídica, bem como determinar que as perdas e danos 

consequentes fossem apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo 

da imediata reintegração da ré/reconvinte na posse do imóvel litigioso.

 Pois bem. Dito disso, ressai dos autos que em 29/07/1998 Edsel Maria 

Gallacci Cianciarullo transferiu por “instrumento particular de compra e 

venda” a posse de uma área com 1.400ha, objeto da matrícula nº 12.667 

do CRI de Sorriso/MT, à Eular Pedro Frare e sua esposa Claudete Frare, 

fls. 182/184.

 Mesmo tendo ciência do ajuizamento da que redundou na rescisão do 

contrato e reintegração da vendedora na posse do imóvel, Eular Pedro 

Frare e sua esposa, em setembro/2000, transferiram a posse de 

787,5189ha, extraída da área maior de 1.400ha à Clóvis Krzyzansky.

 Desse modo, resta evidente que a parte da área que permaneceu na 

posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare faz divisa com os 

787,5189ha transferidos à Clóvis Krzyzansky. Inclusive, ao cumprir 

mandado de imissão de posse na área, o Sr. Oficial de Justiça consignou 

em sua certidão que a posse foi transferida por Eular Pedro Frare e 

Claudete Frare à Clóvis Krzyzansky.

 Portanto, resta plenamente demonstrado nos autos que os embargantes 

encontravam-se precariamente na posse área de 1,0 há, uma vez que 

teve origem na posse de Eular Pedro Frare e Claudete Frare, que a 

transferiram para Clóvis Krzyzansky, que por sua vez transferiu parte 

para Darci Hahn.

 Logo, a área da matrícula nº 33.270 do CRI de Sorriso anexada à inicial, 

que tem como registro anterior a matrícula nº 23.803 do CRI de Sorriso, e 

esta como registro anterior a matrícula 17.554 do CRI também de Sorriso 

não está localizada onde alegam os embargantes.

 Com o fito de corroborar a conclusão acima é válido rememorar a 

declaração feita por Clóvis Krzyzansky ao ser ouvido nos autos do 

processo nº 369/2008 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

senão vejamos: “afirma que a posse foi entregue pela pessoa de Eular 

Pedro Frari e o documento foi comprado de pessoa diversa, que é o Sr. 

Fedrizzi.”, fl. 174.

 Dessa feita, latente a existência de traços de conduta ilegal, na medida 

em que intentou-se legalizar a matrícula objeto da presente ação sobre a 

área da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarulo.

 Aliás, embora não constitua questão objeto do litígio em comento, com a 

finalidade de corroborar a conclusão acima, é válido registrar que a área 

objeto dos presentes embargos (matrícula nº 33.270) teve origem numa 

área maior de 1.750ha adquirida por Maristela Langemann Fedrizzi por 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural”, em tese, fraudada, senão vejamos.

 No bojo da inicial do processo código 12374, Maristela Langemann 

Fedrizzi afirma que, em 11/06/2001, por força de escritura pública de 

compra e venda, lavrada no livro 009-A, fls. 044, do Cartório de Registro 

Civil de Nova Brasilândia/MT, adquiriu uma área de 1.750 há (um mil 

setecentos e cinquenta hectares), remanescente e em comum, dentro de 

área maior de 8.528,08 há, situado no lugar denominado “Fabi”, na cidade 

de Chapada dos Guimarães.

 A escritura originária do imóvel foi registrada em Chapada dos Guimarães, 

sob nº 01 da matrícula nº 1.274, em 29/09/93, da qual verifica-se que 

Maristela Langemann Fedrizzi e Ana Alves de Oliveira era proprietárias em 

condomínio da área (fl. 21). Porém, embora a última seja falecida no ano de 

1997, no ano de 2000 outorgou poderes para que fosse representada na 

Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção do Condomínio.

 Como se vê, a transmissão da área à Maristela Langemann Fedrizzi é, em 

tese, viciada, assim como todos os atos subsequentes a transmissão, o 

que contribui para robustecer a tese da embargada de que buscam os 

embargantes elementos para alocar sua área dentro do perímetro das 

terras de Edsel Maria Galacci Cianciarulo.

 E mais. Dando seguimento às nulidades perpetradas, após firmada a 

Escritura Pública de Divisão Amigável para Extinção de Condomínio de 

Imóvel Rural com pessoa já falecida, em 06/12/2001 houve a abertura de 

uma nova matrícula de nº 10.585 perante o CRI de Chapada dos 

Guimarães, a despeito de já ter sido instalado neste Município o Cartório de 

Registro de Imóveis.

 Também chama a atenção o fato de que, embora o registro anterior da 

matrícula nº 10.585 seja a matrícula nº 1.274, ambos do CRI de Chapada 

dos Guimarães, as áreas descritas nas mencionadas matrículas não 

guardam relação entre si.

 Conveniente notar ainda que, a transmutação da área de propriedade de 

Maristela Langemann Fedrizzi ocorreu quando da abertura das matrículas 
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nºs 10587 e 10585 ambas do CRI de Chapada dos Guimarães, logo após a 

realização da escritura pública de divisão amigável para extinção de 

condomínio de imóvel rural firmada por meio de procuração outorgada por 

pessoa já falecida, conforme anteriormente mencionado, bem como 

escritura pública de desmembramento.

 Igualmente curioso é que no mesmo ato houve a inversão dos marcos e 

das margens, alterando-se o nome do Rio de Teles Pires para Rio Celeste 

e da marga da direita para a esquerda, circunstâncias estas que 

modificaram substancialmente a localização da área.

 Diante dos apontamentos acima, não há como negar que a posse dos 

embargantes decorre da posse adquirida por Clóvis Krzyzanksi, que por 

sua vez adquiriu de Eular Pedro Frare e esposa. Nessa toada, diante da 

sentença já transitada em julgada proferida nos autos de cód 8472, a qual 

determinou a reintegração de Edsel Maria Calacci Cianciarulo na posse do 

bem, inquestionável que a posse dos ora embargantes é precária e 

ilegítima.

 O artigo 109, § 3º do CPC dispõe que, em se tratando de aquisição de 

coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

 Vê-se, portanto que, sobre a suposta posse dos embargantes, deve 

prevalecer a sentença judicial já transitada em julgado que reconheceu em 

favor da embargada Edsel Maria Galacci Cinciarullo o direito sobre a área 

de 787,61ha, extraída da área maior de 1.400ha, inicialmente matriculada 

sob nº 216 CRI Cuiabá (matrícula 12.004 CRI Rosário Oestes/matrícula nº 

12.667 CRI de Sorriso), já que os efeitos da coisa julgada devem 

sobrepor-se em relação ao adquirente de coisa litigiosa

 Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial ajuizada por José Fabiano Bellão Gimenez e Rosangela 

Aparecida Bellão Gimenez em face de Edsel Maria Galacci Cinaciarullo, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2º do 

CPC.

 Por falta de amparo legal, revogo o benefício de recolhimento das custas 

ao final do processo, devendo a parte autora providenciar o imediato 

recolhimento das custas pendentes.

 Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento, 

determino à Secretaria da Vara que providencie a imediata comunicação 

da prolação da presente sentença ao Exmo Desembargador Relator.

 Previamente a remessa dos autos ao E. TJMT para exame de eventual 

recurso interposto, ou ainda, seu arquivamento em caso de trânsito em 

julgado, encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual para, se 

entender pertinente e caso ainda não tenha havido prescrição, extrair as 

cópias necessárias a apuração da prática delitiva mencionada no decorrer 

da sentença.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2579 Nr: 459-41.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO FRIGOZÉ, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 459-41.1996.811.0040, Protocolo 

2579, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46898 Nr: 3818-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO NABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, Joaquim de Jesus Botti Campos - 

OAB:155665/SP, WILLIAM CAMPANHARO - OAB:186776/SP

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87152 Nr: 6643-85.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VALDEMAR BUTTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:18892, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:22.640-A/MT

 Certifico e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de republicar a decisão de 

fls. 312, haja vista que o(a) procurador(a) da parte requerida não havia 

sido cadastrado no momento do envio para publicação “Código-Apolo: 

87152 Vistos. O feito retrata matéria unicamente de direito, de modo que a 

documentação carreada aos autos já se mostra suficiente para o deslinde 

da causa, razão pela qual indefiro a produção de prova pericial requerida 

às fls. 303. Concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada 

parte apresentar suas alegações finais. Int. Cumpra-se. Sorriso - MT, 22 

de julho de 2019. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101242 Nr: 4084-87.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO VITORIO GRANDO - ESPOLIO, ANTONIA 

GRANDO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO LUIZ FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

Josemar Carmerino dos Santos - OAB:7072, JULIANO HIGINO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via DJE, para, querendo oferecer 

contrarrazões no prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 4298-78.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM, LAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de quinze dias, informar 

a conta para transferência do valor bloqueado á fl. 136, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103302 Nr: 6303-73.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A, ATIVOS TELECOM 

SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, 

HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A/BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16780

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição de fls. 139/141, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40932 Nr: 3758-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL IND. E COM. DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do meirinho, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 1.023,08 (um mil, vinte três reais e oito centavos), devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 108783 Nr: 1249-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 Código 108783

Vistos etc.,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 214/217.

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

Por fim, indefiro o pedido de fl. 224 e, consequentemente, determino a 

retificação da capa dos autos, incluindo também como parte exequente a 

Sra. Andrea Bamaro Hohl.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007213-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007213-73.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SILAS DO NASCIMENTO FILHO EXECUTADO: RENATO ALVES DE 

FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA 

BATTAGLINI, POR DO SOL URBANIZACOES LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte executada apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença (Id 2603751), exceção de 

pré-executividade (Id 26038111) e pedido de tutela provisória de urgência 

em caráter incidental com pedido liminar (Id 27754168), as quais passo à 

analisa-las, por tópico. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA Sem delongas, REJEITO liminarmente as alegações contidas na 

impugnação ao cumprimento de sentença de Id 26033371, uma vez que 

não constam ao rol taxativo previsto no artigo 525, §1º, do CPC. DA 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A Exceção de Pré-Executividade 

somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a 

existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as 

condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa 

da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio 

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) a possibilidade de 

conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem 

pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese dos 

autos, o título que instrui a execução, a princípio, demonstra ser dotado de 

liquidez, certeza e exigibilidade. Destaco que, nos termos da primeira parte 

do artigo 275, do Código Civil - o credor tem direito a exigir e receber de 

um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum – 

não havendo que se falar, portanto, em obrigatoriedade da inclusão das 

empresas Agroverde Agronegócios e Logística Ltda e Centro Oeste 

Agropecuária Ltda – ME no polo passivo do presente cumprimento de 

sentença. Deixo consignado, ainda, que para a discussão acerca dos 

critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios ora 

executados e fixados na sentença de Id 2603448, cabe a parte executada 

se valer de ação própria, ante o trânsito em julgado da sentença e 

imutabilidade da coisa julgada. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. 

INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA 

JULGADA . MANUTENÇÃO DO IMPORTE FIXADO EM SENTENÇA SOBRE O 

VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. I- Primeiramente, ressalta-se 

que, os tribunais vêm firmando entendimento no sentido de que a 

suspensão das ações contra a agravada diz respeito apenas as 

execuções e não abrange ações de conhecimento ou impugnação ao 
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cumprimento de sentença, conjectura na qual se inclui o presente feito. II- 

Na hipótese, a via eleita para a discussão dos critérios utilizados na 

fixação dos honorários advocatícios mostra-se inadequada, ante o 

trânsito em julgado da sentença e consequente imutabilidade própria da 

coisa julgada , sendo tal matéria discutível somente pela via apropriada, 

qual seja, a da ação rescisória, restando evidente a necessidade de 

modificação da decisão agravada, a fim de manter os honorários 

advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, conforme 

consignado na sentença transitada em julgado” (TJMT, N.U 

0095138-55.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

17/03/2017) – destaquei. Aliás, conforme se nota de Id 26472399, foi 

indeferido o pedido de tutela de urgência de suspensão do presente 

cumprimento de sentença formulado pelos executados na Ação 

Rescisória nº 1016881-91.2019.8.11.0000, proposta perante o TJMT. 

Diante disto, REJEITO a exceção de pré-executividade de Id 26038111. DA 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL COM 

PEDIDO LIMINAR De proêmio, registro que a tutela de urgência pode ser 

requerida em caráter incidental, nos exatos termos do artigo 294, 

parágrafo único, do NCPC: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Nesta toada, verifica-se que o pedido 

da autora encontra respaldo no contido no artigo 301, do NCPC, in verbis: 

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. Pois bem, para concessão de tutela de urgência 

é necessário o preenchimento dos requisitos, quais sejam: periculum in 

mora e fumus boni iuris (artigo 300, do NCPC). “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” Como se vê, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, é imprescindível a demonstração dos requisitos da 

plausibilidade das alegações ou probabilidade do direito, além da 

demonstração do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, verifico que, em juízo de cognição sumária, 

não restaram demonstrados a probabilidade do direito invocado, 

notadamente porque, conforme já salientado no tópico acima, para a 

rediscussão acerca dos honorários sucumbenciais fixados em sentença 

transitada em julgado, necessária a propositura de ação rescisória e, no 

caso, referida ação já foi proposta pela parte executada (proc. nº 

1016881-91.2019.8.11.0000), tendo sido indeferido o pedido de tutela de 

urgência de suspensão do presente cumprimento de sentença, conforme 

se nota de Id 2672399. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela 

de urgência em caráter incidental. Posto isto, e considerando que não 

houve pagamento no prazo legal, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado, requerendo o 

que de direito, bem como para se manifestar acerca do incidente de Id 

27754170. Desde já, DEFIRO o pedido contido na petição de Id 2677326 e 

DETERMINO a expedição da competente certidão, na forma do artigo 517, 

caput, do CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000758-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENILDA DA GAMA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALMEIDA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000758-58.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOZENILDA DA GAMA SANTOS REU: ANDERSON ALMEIDA DA SILVA 

Vistos etc., Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c 

cobrança de alugueis e pedido de liminar, cumulada com cobrança de 

aluguéis, ajuizada por JOZENILDA DA GAMA SANTOS em face de 

ANDERSON ALMEIDA DA SILVA, qualificados nos autos, alegando a parte 

autora, em síntese, que entabulou com a parte requerida contrato de 

locação de imóvel para fins residenciais, sendo que a parte demandada 

estaria inadimplente com os pagamentos devidos. A inicial veio instruída 

com documentos. DECIDO. A pretensão liminar aduzida na inicial encontra 

previsão no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, in verbis: 

“Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo”. No caso em tela, os documentos acostados demonstram a 

existência de contrato escrito de locação residencial entre as partes 

litigantes, o qual se encontra desprovido de quaisquer das garantias do 

art. 37 da Lei 8.245/91, evidenciando a probabilidade do direito alegado 

pela parte autora. De igual sorte, há notícia de inadimplemento da parte 

requerida, o que autoriza a concessão da medida liminar de despejo. Lado 

outro, a prestação de caução é obrigatória e decorre de imposição legal, 

não sendo admitida sua isenção e/ou dispensa. Assim, nos termos do art. 

300 do CPC e art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR para o fim de determinar que a parte requerida desocupe 

voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de despejo compulsório, condicionando à prestação de caução, 

no valor de 03 (três) meses de aluguel, mediante depósito judicial. 

Recolhida a caução, EXPEÇA-SE mandado com a finalidade de citação da 

parte demandada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar 

a ação, cujo termo inicial observará o contido no inciso I do art. 335 do 

CPC, advertindo-a de que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, e intimando-a no mesmo ato 

acerca da liminar deferida, bem como de que poderá valer-se do disposto 

no artigo 59, § 3º, da Lei 8.245/91, efetuando o depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, dentro dos quinze dias 

concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de 

cálculo, hipótese em que evitará a rescisão da locação e elidirá a liminar 

de desocupação. Não havendo desocupação voluntária no prazo de 15 

(quinze) dias, certifique e EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, 

nos termos do artigo 65 da Lei de Locações. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo CEJUSC desta comarca de 

Sorriso/MT. Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do CPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000639-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN (EMBARGANTE)

TIAGO CASARIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS DAL PAI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILENE ALVES DAS CHAGAS OAB - 460.785.841-20 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000639-97.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: TIAGO CASARIN, EDINARA MARCIA DOS ANJOS 

CASARIN EMBARGADO: ASSIS DAL PAI PROCURADOR: ZILENE ALVES 

DAS CHAGAS Vistos etc., Se tempestivo, o que deverá ser previamente 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução apresentados, todavia, 

ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito 

suspensivo, o que faço com espeque no art. 919, § 1º do NCPC. Passo, 

pois, à análise da tutela de evidência na forma do artigo 311, II, do CPC. 

Com efeito, dispõe o artigo 311, “caput”, do Código de Processo Civil: Art. 

311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perito de dano ou de risco ao resultado útil do processo, 

quando: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante; III – se tratar de 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constituído do direito 

do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 

liminarmente (destaquei). O embargante fundamentou seu pedido nos 

incisos II e IV do artigo transcrito acima, entretanto, além de não ter 

comprovado que sobre suas alegações há tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmulas vinculantes (inciso II), também não ficou 

cabalmente demonstrado, ao mesmo neste juízo preliminar de cognição 

sumária, que a parte embargada não possa opor prova em contrário ao 

que tentou demonstrar o embargante, ou seja, inexiste a presunção de 

que o credor está impossibilitado de produzir qualquer prova contrária 

capaz de geral dúvida razoável (inciso IV). Além disto, conforme se 

observa do parágrafo único do dispositivo legal em análise, apenas nas 

hipóteses previstas nos incisos II e III é que o juiz poderá decidir 

liminarmente, sem ouvir a parte contrária, devendo nos demais casos, dar 

oportunidade à parte requerida para o contraditório. A propósito: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUERIMENTO DE 

TUTELA DA EVIDÊNCIA FULCRADO NA HIPÓTESE DO ART. 311, IV, DO 

CPC - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E OPORTUNIDADE PARA 

CONTRADITÓRIO PELA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO 

LIMINAR. I- É lícito à parte requerer antecipação da tutela jurisdicional 

pretendida na ação independentemente da demonstração de urgência ou 

perigo, desde que diante de alguma das hipóteses dos incisos do art. 311 

do CPC; II- O art. 311, IV, do CPC prevê a possibilidade de concessão de 

tutela da evidência quando "a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável"; III- Porque 

constituem pressuposto, quando ausente citação e oportunidade para 

contraditório, deve ser indeferida a tutela da evidência pleiteada 

liminarmente com fulcro no art. 311, IV, do CPC, não fosse suficiente a 

vedação de deliberação sem oitiva da parte requerida (parágrafo único do 

mencionado artigo), ficando ressalvada a possibilidade de futura 

reapreciação da questão, após observado o direito de defesa. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094362-1/001, Relator(a): Des.(a) 

João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação 

da súmula em 22/10/2019) – destaquei. Ante ao exposto, estando 

ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de evidência pretendida 

na inicial INTIME-SE o exequente para manifestação, nos termos do art. 

920, inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAN DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISOACO EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIELY TAVARES DA SILVA OAB - MS22287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEFAZ MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000745-59.2020.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ISOACO EIRELI - ME, MAX WILLIAN DE 

LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 

MATO GROSSO, SEFAZ MT Vistos etc., Tendo em vista que a Fazenda 

Pública Estadual figura no polo passivo da presente ação, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

com nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000619-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000619-09.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: CEZARIO SAPIAGINSKY, LAVOURA COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA EMBARGADO: ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA 

AGRICOLA LTDA. Vistos etc., A assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, não obstante as disposições do art. 4º da Lei 

1.060/50, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 

cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, 

verifico que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência 

financeira, sendo certo que os apontamentos de dívidas em seu nome 

junto ao Serasa/SPC, por si só, não presta para comprovar que não 

possui condição de assumir as despesas processuais, sendo certo que a 

dificuldade financeira da parte, decorrente da atividade agrícola, não 

caracteriza hipossuficiência de recursos. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PRODUTORES RURAIS - DIFICULDADE FINANCEIRA - 

NEGÓCIO JURÍDICO MILIONÁRIO - BENEFÍCIO NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO DESPROVIDO. A dificuldade financeira, decorrente da atividade 

agrícola da parte, não caracteriza hipossuficiência de recursos. A isenção 

das despesas judiciais pressupõe estado de hipossuficiência 

comprovado" (AI 11580/2011, DES. MARCOS MACHADO, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 

11/08/2011) - destaquei. Portanto não prospera o pedido de recolhimento 

das custas ao final do processo, uma vez que a autora não demonstrou 

sua incapacidade momentânea para o pagamento, conforme estabelece a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 
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recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. ” 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pagamento das custas ao final. 

Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais respectivas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES FERREIRA OAB - MT23552/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDRESSA THIELI GONCALVES OAB - MT26832/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BALDOINO BOIENG (EXECUTADO)

ANA REGINA BUSS BOEING (EXECUTADO)

EDINEI BOEING (EXECUTADO)

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000535-08.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA EXECUTADO: VANDERLEI 

BOEING, EDINEI BOEING, AVELINO BALDOINO BOIENG, ANA REGINA 

BUSS BOEING Vistos etc., 1- RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2- Passo à análise do pedido de tutela de urgência de 

bloqueio de valores via Bacenjud e restrição de veículos automotores por 

meio do Renajud. Sabe-se que a tutela de urgência pode ser requerida em 

caráter incidental, nos exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do 

NCPC: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 301. A 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. No mais, estabelece o artigo 799, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII - pleitear, se 

for o caso, medidas urgentes; Pois bem. Conforme os dispositivos legais 

transcritos acima, para a concessão de tutela de urgência é necessário o 

preenchimento dos requisitos periculum in mora e fumus boni iuris. No 

caso em análise, verifico que apesar de demonstrada a probabilidade do 

direito do exequente em cobrar seu crédito (fumus boni iuris), o que se 

verifica através do Contrato Particular de Novação de Id 28719108, 

entendo que não restou evidenciado o risco à utilidade da execução caso 

a tutela provisória de urgência não seja deferida neste momento 

processual. Isso porque o exequente não trouxe ao feito qualquer 

elemento capaz de demonstrar que os devedores estão dilapidando seu 

patrimônio e/ou praticando outros atos fraudulentos na tentativa de 

ludibriar seus credores, sendo os extratos do SPC, por si só, insuficientes 

para tanto. A propósito: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MEDIDA CAUTELAR ARRESTO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO 

ARTIGO 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO 

REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ausente prova de que os agravantes estejam dilapidando seu patrimônio 

ou praticando outros atos fraudulentos na tentativa de ludibriar seus 

credores resta impraticável a concessão da medida vindicada. (TJMT, AI 

53603/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 14/09/2016) - 

destaquei. "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – 

PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR NÃO VERIFICADOS – RISCO DE FRAUDE 

OU LESÃO AO CREDOR INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 que a tutela de urgência - seja ela 

antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver 

evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos 

usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris. II - A 

existência de pendências financeiras do devedor junto a terceiros não 

autoriza, por si só, o deferimento do arresto de bens do devedor. Isso 

porque, não há prova robusta da existência de qualquer ato eivado de 

fraude; que os devedores estejam alienando bens à terceiros, ou estejam 

com claro intuito de lesar o credor, ora agravante. (TJMT, AI 29017/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) - 

destaquei. Diante disto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. 3- CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 4 - Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 5 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 6 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 7 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 8 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 9 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 10 - Proceda a secretaria a expedição de certidão de 

admissão da execução para fins de averbação premonitória no registro 

público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de 

expedição. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008223-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008223-55.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: LUCIANA ALVES DOS 

SANTOS Vistos etc., 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 
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descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Deixo de designar audiência conciliatória ante a 

expressa manifestação de desinteresse externada pela parte exequente 

na petição inicial. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008308-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INVESTPREV SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEVIR NELSON KOCH (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008308-41.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

INVESTPREV SEGURADORA S.A. REU: ALDEVIR NELSON KOCH Vistos 

etc., 1) RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. 2) CITE-SE a parte requerida, para 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). 3) FIXO, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008378-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA SALDANHA MARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008378-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO REQUERIDO: ANDRESSA SALDANHA MARINHO 

Vistos etc., 1.) Se preenchidos os requisitos legais, CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado para todos os 

efeitos. 2.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio junto ao juízo 

de origem, sob pena de devolução da missiva independentemente de 

cumprimento. 3.) Não sendo hipótese de gratuidade judiciária/AJG, 

proceda a intimação da parte interessada para recolhimento das custas 

judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 4.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA BONALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000504-85.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

PRICILA BONALDO DA SILVA REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc., Vieram os autos 

conclusos em virtude do pedido de desistência da ação (ID n.º 29050773). 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes 

mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente apresentou 

pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. 

Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

despesas processuais, visto que o feito não fora recebido. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que ausente de 

triangularização processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002144-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ROBERTO CAMPOS (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS CAMPOS (REQUERENTE)

PEDRO ANTONIO CAMPOS (REQUERENTE)

NEREU CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

SONIA MARIA CAMPOS (REQUERENTE)

EMILIA CAMPOS SCHAFFLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002144-60.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: SONIA MARIA CAMPOS, EMILIA CAMPOS SCHAFFLER, 

NELSON ROBERTO CAMPOS, NEREU CAMPOS FILHO, PEDRO ANTONIO 

CAMPOS, LUIZ CARLOS CAMPOS Vistos etc., SANDRA MARIA CAMPOS 

CARVALHO, EMÍLIA CAMPOS SCHAFFLER, NELSON ROBERTO CAMPOS, 

NEBREU CAMPOS FILHO, PEDRO ANTONIO CAMPOS e LUIZ CARLOS 

CAMPOS, todos representados por sua procuradora e também autora 

ANTONIA ROJAS CAMPOS, devidamente qualificada, ajuizou o presente 

pedido de Alvará Judicial para levantamento do saldo em conta do FGTS 

em nome do de cujus NEREU CAMPOS. Sustenta, em síntese, que é mãe e 

única herdeira do de cujus e que, por isso, faz jus ao recebimento da 

quantia, na forma da Lei 6.858/80. A inicial veio instruída com documentos. 

Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora e determinada a expedição de ofício ao INSS e à Caixa 

Econômica Federal, que apresentaram resposta, conforme Ids 20949302 e 

28416866. Instado a se manifestar, o MPE pugnou pelo processamento do 

feito sem sua intervenção, Id 27165039. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre pontuar que o 

alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária pelo qual se 

pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, a autorização 

para o levantamento de saldo de FGTS junto à Caixa Econômica Federal 

pertencente ao falecido NEREU CAMPOS. Com efeito, a Lei 6.858/80 

possibilita o levantamento de valores relativos a FGTS e PIS-PASEP pelos 

dependentes habilitados perante o INSS ou, na sua falta, pelos 

respectivos sucessores da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento. A legitimidade ativa ainda é expressamente conferida pelo 

artigo 5º do Decreto 85.845/81, “in verbis”: “na falta de dependentes, 

farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto 

os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário 

ou arrolamento”. É certo, ademais, que, nos termos do Decreto 85.845/81, 

tal permissão aplica-se igualmente para o levantamento de “saldos de 

contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas 
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de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 

na sucessão, outros bens sujeitos a inventário” (art. 1º, inciso V). Em 

análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que os 

requerentes são sucessores do de cujus, o qual faleceu em 2017. Não há 

notícias de outros bens a inventariar. No mais, conforme ofício de Id 

28416866, não existem outros dependentes habilitados ativos 

cadastrados no INSS, restando afastada a exigência contida no art. 6º do 

Decreto 85.845/81, pelo que fica autorizado o imediato levantamento da 

verba. Em respostas ao ofício expedido por este juízo a Caixa Econômica 

Federal informou a inexistência de saldo de FGTS do de cujus, conforme 

extrato de Id 20949302. Sendo assim, DEFIRO a expedição do alvará 

pretendido, AUTORIZANDO os requerentes a efetuarem o levantamento 

dos valores relativos ao saldo do FGTS constante dos extratos de Id 

20949302, ressalvados expressamente direitos de terceiros ou de 

herdeiros não mencionados neste processo. Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás. Em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000554-19.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALINE DA SILVA QUEIROZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc., Diante do pagamento do débito, julgo extinta a 

presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo na conta 

bancária indicada no ID n.º 28077736. Condeno o executado ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado 

esta sentença e nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005016-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005016-48.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAFAEL LUCAS ULIWIAK REU: BANCO BMG S.A Vistos etc., Sem 

delongas, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado no Id 

25996991 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. Intime-se. Publique-se. 

Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SALETE SANTOS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

SIRIO PINHEIRO DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PJe nº. 1000607-34.2016.8.11.0040 Requerente: Mariza Salete Santos 

Maciel Requerido: Município de Sorriso/MT VISTOS ETC, A parte autora 

impugnou o Laudo Pericial (id. 16305574) aduzindo, em suma, que a 

perícia judicial não se presta a rediscutir da lide, pois, ofende a coisa 

julgada, sustentando, ainda, que as respostas do expert não foram 

convincentes em seus esclarecimentos (id. 17945357). O requerido 

concordou com o Laudo Pericial (id. 17732142). É o necessário. Decido. A 

impugnação não prospera. O direito reconhecido por sentença e 

confirmado em Instância Superior para o pagamento do percentual de 

11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV não comporta liquidez de plano, necessitando, 

portanto, posterior liquidação para o fim de se apontar o quantum líquido 

de fato devido à autora, caso existente. Destarte, tratando-se de sentença 

ilíquida e cuja natureza do objeto da liquidação requer a elaboração de 

perícia técnica (art. 509, inciso I, do CPC), impõe a escolha do rito de 

liquidação de sentença por arbitramento e, de consequência, a nomeação 

de perito judicial para apurar o quantum debeatur. Nesse sentido, 

valendo-se de dados e documentos (holerites) da requerente, aliado ainda 

nas disposições da legislação aplicável à espécie, a perícia judicial 

concluiu de forma segura que o percentual de defasagem das perdas 

salariais da categoria da autora é de 1,02%, cujo resultado em reais é 

soma de R$ 1.997,83 (hum mil, novecentos e noventa e sete reais e 

oitenta e três centavos). Logo, não há que se falar em afronta a coisa 

julgada em razão de a perícia judicial apontar o percentual de 1,02% como 

perda real salarial em se tratando das defasagens sofridas pela categoria 

da autora quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV. Ademais, o 

perito judicial além de responder de forma clara e objetiva todos os 

quesitos formulados pelas partes, também respondeu os esclarecimentos 

complementares postulados pela autora, reafirmando o mesmo índice 

anteriormente apontado como de defasagem salarial. Assim, a impugnação 

da autora ao Laudo Pericial se revela mero inconformismo com o resultado 

final da perícia, pois, sequer indica de forma objetiva quais são seus 

equivocados, limitando-se tão somente em sustentar a impossibilidade de 

se rediscutir a causa na elaboração da perícia (§4°, do art. 509 do CPC) e 

eventual contrariedade ao disposto no art. 22, da Lei n° 8.880/94. Rejeito, 

pois, a impugnação id. 17945357. Ante o exposto, HOMOLOGO o Laudo 

Pericial (id. 16305574) e sua retificação (id. 16306541) para RECONHECER 

o percentual de 1,02% como índice real perda salarial da categoria autora 

quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, bem como, a título de 

recomposição, o pagamento por parte do requerido da quantia de R$ 

1.997,83 (hum mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e três 

centavos). Escoado o prazo recursal, certifique-se. Após, intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem o que 

direito, sob pena de arquivamento dos autos. Nada postulado, sem a 

necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providencias 

necessárias. . Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 03 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002834-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 
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Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003585-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002817-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TEIXEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

da perita, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004288-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001035-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA JUNG FAVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001564-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006975-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI RIBEIRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006975-88.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENI RIBEIRO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GENI RIBEIRO ALVES contra 

o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16991804. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 
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beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005943-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005943-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDISON ALVES DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de 

Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por CLAUDISON ALVES DOS SANTOS contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros e requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 15836633, em que comprova o recebimento do 

benefício até 08/05/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a 

parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter 

perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que 

carreou aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo 

médico e exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de 

suas alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de 

fato a suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a 

realização de perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. 

Por fim, destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005034-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005034-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão 

de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JAIRO ANTONIO LAZAROTTO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15370352, em que 

comprova recebimento do beneficio até 20/12/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 
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antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115067 Nr: 6405-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO TOLEDO (ESPÓLIO), AZÉLIA 

SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Visto/AO

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

54-63, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 170142 Nr: 3465-21.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 Processo nº. 3465-21.2017.811.0040

Código nº. 170142

Exequente: Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso

Executado: Carlos André de Souza

VISTOS ETC,

Fazenda Pública Estadual de Maro Grosso manejou Cumprimento de 

Sentença em face do Carlos André de Souza, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado sanou a obrigação 

conforme comprovantes de pagamento juntados às fls. 55 e fls. 62, 

postulando a parte exequente o levantamento mediante a expedição dos 

alvarás judiciais, expedidos conforme fls. 64.

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à parte exequente, conforme informação de fls. 55 e 

fls. 62, após, expediu-se o competente Alvará, fls. 64.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sorriso-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005213-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005213-03.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso em face de Dismobrás 

importação, exportação e distribuição de móveis e eletrodomésticos S/A, 

qualificados nos autos. O devedor ofereceu à penhora bem móvel – 

escada rolante – no valor de R$ 118.004,18 (cento e dezoito mil, quatro 

reais e dezoito centavos) (ref. 20754275). Manifestação da parte 

exequente pela rejeição do bem ofertado à penhora por não ser bem de 

interesse do ente público, além de haver dúvida quanto à conservação do 

bem, que segundo a nota fiscal que acompanha o pleito, foi adquirida no 

ano de 2014 (ref. 22556357). Decido. A rejeição do bem oferecido à 

penhora é medida que se impõe. Ainda que a execução deva ser 

processada da forma menos gravosa para o executado (art. 805, do 

CPC), também figuram como princípios do processo executivo que a 

penhora se realize no interesse do credor e que dela emane resultado 

prático, isto é, que efetivamente possa conferir satisfação ao crédito 

executado. Nesse contexto, o credor não é obrigado a aceitar bens 

nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11, da LEF, 

verbis: “Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte 

ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, 

que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; 

V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - 

direitos e ações. No caso dos autos, o bem ofertado à penhora – escada 

rolante - não trará nenhum benefício econômico ao exequente, tendo em 

vista que se trata de objeto adquirido há cerca de 06 (seis) anos, não 

havendo qualquer informação quanto à conservação do bem. Ante o 

exposto, REJEITO o bem oferecido à penhora pelo executado à ref. 

20754275, com fundamento no art. 11 da LEF e art. 835 do CPC. 

Considerando que o executado espontaneamente se manifestou nos 

autos, desnecessário o despacho de citação. Desta feita, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de outro bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 294 de 925



à penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, § 2º do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 29 de janeiro de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000307-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE APARECIDA DE PAULA WEGNYH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1000307-04.2018.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Petição, aportada 

nos autos no ID nº 28370593. Sorriso, 12 de fevereiro de 2020. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BORTOLINI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000992-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JACKSON LUIZ BORTOLINI 

EIRELI - ME REQUERIDO: CELSO PIVOTTI JUNIOR Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida 

no valor de R$ 3.980,00, representada por venda de produtos para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$ 3.980,00, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003342-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1003342-35.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005922-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005922-38.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que não foi 

possível expedir citação à parte requerida, uma vez que o endereço 

informado não consta o número do imóvel para sua localização. Assim, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

exequente para que indique o endereço completo da parte supracitada 

e/ou forneça meios para cumprimento da diligência pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005927-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MCA - COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005927-60.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/03/2020 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005803-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA FEITOSA SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005803-77.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/03/2020 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-41.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FELIX DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO PINHEIRO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000785-41.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LOURIVAL FELIX 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATANAEL OLIVEIRA 

DE MORAIS POLO PASSIVO: ERASMO PINHEIRO e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 31/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE FRANCA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000786-26.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANA KAROLINE 

FRANCA MARIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 31/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005935-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOUZA MACEDO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005935-37.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/03/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO 62689401134 (REQUERIDO)

ELISANGELA PACHECO - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000762-95.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 16:20 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006633-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA KOCH KIENEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1006633-43.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/03/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TERESINHA FINCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004970-30.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamada (advogado) para que se manifeste, indicando se 

houve ou não a aprovação do plano de recuperação judicial, no prazo de 

10 (dez) dias. Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010612-69.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010612-69.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 . (...) Exorto as partes a 

comparecer à audiência, pessoalmente, munidas de PROPOSTAS 

CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, notadamente considerando o estágio já 

percorrido do feito, o atual e o longo caminho processual/recursal a 

percorrer, lembrando que a transação tem por pressuposto CONCESSÕES 

MÚTUAS (art. 840, do CC), contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO 

DOS PATRONOS para o sucesso desta tentativa de resolução do litígio

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010653-65.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NEREU JOSE SANINI (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010653-65.2013. 811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exequente, para se manifestar, sobre a devolução da Carta Precatória 

juntada no ID. Nº 27956894, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020. Elite 

Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI (REQUERENTE)

FABRICIO KRZYZANSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (SERASA S. A) (REQUERIDO)

JAIRA APARECIDA ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000794-03.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FABRICIO 

KRZYZANSKI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELE 

DAYANE DA SILVA CAMPOS, ALEX TOCANTINS MATOS POLO PASSIVO: 

JAIRA APARECIDA ALVES e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

31/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CLARO WALTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA WALTER OAB - MT16136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIC SORRISO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000797-55.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JULIA CLARO 

WALTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA CRISTINA WALTER 

POLO PASSIVO: UNIC SORRISO LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

31/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003678-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003678-10.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 08:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEITE DITTMAR (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002223-39.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 11/12/2019 Hora: 18:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LEITE DITTMAR (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002223-39.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 08:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007995-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALTAIR BRAMBILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN OAB - MT24849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1007995-80.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 08:50 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000781-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000781-04.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 31/03/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011110-63.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011110-63.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000800-10.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:REGIANE DE 

SOUSA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

31/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000801-92.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:THIAGO ALVES 

DAMASCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

31/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002616-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES MOURA SILVA (EXEQUENTE)

ELAINE GOMES MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO OAB - GO17947-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1002616-95.2018. 811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exequente, para se manifestar, sobre a Certidão do Oficial de Justiça 

juntada no ID. Nº 27312026, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 12 de 

fevereiro de 2020.Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA DE SOUZA CRUZ (EXECUTADO)

 

Proc. n º 1000266-71.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo de 60(sessenta) dias requerido nos autos, sem que 

houvesse qualquer manifestação até a presente data. Impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte reclamante (advogado) para no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento, Sorriso/MT, 12 de Fevereiro de 2020 – Cristiane V. 

Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007092-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

 

Processo: 1007092-79.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLACIR SIGNORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1001938-46.2019.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, no ID. Nº 26151395. 

Sorriso, 12 de fevereiro de 2020. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARCANGELA FRAZAO AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1003988-45.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID. nº 26883449 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 

de fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FINCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000802-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CELSO FINCO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

31/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1002655-58.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID. nº 28397364 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 

de fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VANDERLEI IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1004012-73.2019.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração aportados nos autos, no ID. Nº 26650484. 

Sorriso, 12 de fevereiro de 2020. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004153-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1004153-92.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID. nº 26779333 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 

de fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003975-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ALTINA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1003975-46.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001201-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA KIESEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAMIRO DA COSTA OAB - GO30469 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001201-43.2019.8.11.0040 Reclamante: VILMA KIESEL Reclamado: 

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 Vistos etc. Desnecessária 

a desconsideração da personalidade jurídica, visto que a pessoa jurídica 

executada se trata de empresa individual, na qual os bens da pessoa 

jurídica se confundem com os do sócio e vice-versa. Nesta toada, 

intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de quinze 

dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002547-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CARLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002547-29.2019.8.11.0040 Reclamante: LEONARDO ALMODIN PEREIRA 

Reclamado: NIVALDO DE CARLI Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, procedendo, neste 

ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação anexa. Em 

razão disso, determino a juntada com a anotação de SIGILO dos OFÍCIOS 

PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS das 

partes, dando CIÊNCIA DO SEU CONTEÚDO AO INTERESSADO. Intime-se o 

reclamante para, no prazo de 15 dias, manifestar-se, sob pena de 

extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO DAL BO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000169-71.2017.8.11.0040 Reclamante: DECIO DAL BO Reclamado: 

MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA Vistos etc. Reputo válida a 

intimação dirigida a parte executada, nos termos do artigo 19, §2º, da Lei 

9.099/95. Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de cinco dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007174-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIMAR GOMES DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007174-13.2018.8.11.0040 Reclamante: D.S.L FARMACIA LTDA - ME 

Reclamado: DENIMAR GOMES DE MATOS Vistos etc. Ao contador judicial 

para atualização do débito, devendo levar em consideração todas as 

parcelas pagas e as respectivas datas de vencimento e pagamento. 

Havendo saldo remanescente, intime-se o executado para o pagamento, 

no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo, diga a exequente, requerendo 

o que entender de direito em quinze dias. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUZIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001705-83.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO LUZIA GOMES 

Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ante a manifestação de Num. 27605088, ARQUIVE-SE o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo a requerimento das partes. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010777-19.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE MARQUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010777-19.2011.8.11.0040 Reclamante:  SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA Reclamado: ROSEANE MARQUES DE AMORIM Vistos etc. 

Expeça-se mandado de remoção da motocicleta, nos moldes já deferidos 

neste feito, mediante observância do novo endereço informado pelo 

exequente na petição retro. Por fim, com relação ao pedido de penhora de 

valores na boca do caixa da empresa da executada, registre-se que, a 

priori, deve ser indeferido, visto que não comprovado nos autos a 

natureza de tal pessoa jurídica (individual, limitada, etc), eis que a 

executada neste feito é a pessoa física Roseane, o que inviabiliza, por 

ora, o avanço nos bens daquela (pessoa jurídica). Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001661-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001661-35.2016.8.11.0040 Reclamante: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME Reclamado: JOANA DARC DA SILVA Vistos etc. Ante o tempo 

decorrido desde o requerimento de suspensão (quase 60 dias) e a 

celeridade que norteia os Juizados Especiais, intime-se a exequente para, 

no prazo de 30 dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000880-42.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO BENEDITO DE SOUSA 

Reclamado: USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. Vistos etc. Defiro a 

AJG ao reclamante, ficando a exigibilidade das custas processuais 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006973-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 300 de 925



ADRIANO PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006973-21.2018.8.11.0040 Reclamante: ADRIANO PEREIRA VIANA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro a AJG ao reclamante, ficando a 

exigibilidade das custas processuais adstrita ao disposto no artigo 98, 

§3º, do NCPC. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006972-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006972-36.2018.8.11.0040 Reclamante: ADRIANO PEREIRA VIANA 

Reclamado: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro a AJG ao reclamante, 

ficando a exigibilidade das custas processuais adstrita ao disposto no 

artito 98, §3º, do NCPC. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010612-69.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010612-69.2011.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a nítida 

possibilidade de resolução amigável da contenda; considerando que a 

continuidade do processo gerará mais despesas e desgaste às partes; 

considerando que a questão já se desenvolve a anos, merecendo solução 

derradeira, com concessões recíprocas através da composição civil; 

considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE que 

devem nortear a relação processual; considerando que a CONCILIAÇÃO, 

para casos desse jaez, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma 

SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É 

DEVER DO MAGISTRADO promover, a qualquer tempo, a 

AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); considerando que, 

especificamente nos Juizados Especiais, o processo deve buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2º, da Lei 

9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, 

pessoalmente, munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, 

notadamente considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o 

longo caminho processual/recursal a percorrer, lembrando que a 

transação tem por pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), 

contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o 

sucesso desta tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a 

conciliação, deverá a parte autora requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002743-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002743-96.2019.8.11.0040 Reclamante: RAUL DE CARVALHO 

Reclamado: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Alvará de levantamento do 

valor depositado voluntariamente pela executada em anexo. No mais, 

intime-se a executada para, no prazo de quinze dias, proceder ao 

pagamento do alegado saldo remanescente ou impugná-lo. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato 

Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 586886-6 / 

2020 Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1002743-96.2019.811.0040 Requerente: RAUL DE 

CARVALHO Advogado: MONIKY APIO CARON Requerido: FACULDADE 

INTEGRADAS Advogado: ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA 

Beneficiário: MONIKY APIO CARON Conta Judicial 3900124461798 Valor: 

R$ 7.145,94 (sete mil e cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos) Autorizado: MONIKY APIO CARON CPF/CNPJ: 035.339.751-26 

Data de Emissão: 12/02/2020 Titular Conta MONIKY APIO CARON 

CPF/CNPJ Titular Conta 035.339.751-26 Banco Agência Conta 341 - Itaú 

Unibanco S.A. 6571 077541 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor 

Valor Total para Zerar Conta Usuário: IONARA PASQUALOTO Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003544-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON GONCALVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003544-46.2018.8.11.0040 Vistos etc. PROCEDO, NESTE ATO, COM O 

LEVANTAMENTO DOS VALORES PARCIAIS DEPOSITADOS NOS AUTOS 

AO EXEQUENTE. Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item 

anterior, independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com 

o cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 
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cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato 

Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 586959-5 / 

2020 Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1003544-46.2018.811.0040 Requerente: GILTON 

GONCALVES COSTA Advogado: PAULO CESAR BARBIERI Requerido: 

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR Beneficiário: PAULO CESAR BARBIERI Conta Judicial 

1100116333726 Valor: R$ 3.808,16 (três mil e oitocentos e oito reais e 

dezesseis centavos) Autorizado: PAULO CESAR BARBIERI CPF/CNPJ: 

015.620.581-50 Data de Emissão: 12/02/2020 Titular Conta PAULO CESAR 

BARBIERI CPF/CNPJ Titular Conta 015.620.581-50 Banco Agência Conta 

Tipo Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 14923 266388 Conta Corrente 

Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para 

Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004615-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004615-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADENILDO ALMEIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da intempestividade 

(Num. 29128868), deixo de receber o recurso inominado interposto nos 

autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000777-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MONDADORI & 

MONDADORI LTDA - EPP Executado: BARBARA ELIZA BENITEZ DE 

ARAUJO Número do Processo: 1000777-64.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004028-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MIGUEL PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004028-61.2018.8.11.0040 Reclamante: SILVANI APARECIDA 

FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME Reclamado: ELIANA MIGUEL 

PEREIRA Vistos etc. Antes de analisar o requerimento retro, intime-se a 

exequente para, querendo, ajustar-se ao Protocolo de Intenções firmado 

entre este Juizado Especial e a 17ª Subseção da OAB/MT em 31/01/2020, 

no prazo de quinze dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003156-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDO HERLEN ARAGÃO FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003156-80.2017.8.11.0040 Reclamante: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME Reclamado: VALDO HERLEN ARAGÃO FRANCA Vistos etc. 

Ante a certidão retro e nos termos analógicos do Enunciado 37/FONAJE, 

intime-se o executado acerca da penhora efetivada via edital, com prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, diga o 

exequente em cinco dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003674-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PAVANI COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003674-02.2019.8.11.0040 Reclamante: GUSTAVO PAVANI COELHO 

Reclamado: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Ante a certidão de 

Num. 29141522 e documento que a escolta, resta prejudicado o pedido de 

Num. 29103236. Inexistindo requerimentos, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002276-20.2019.8.11.0040 Reclamante: KEITY PAGNONCELLI 

Reclamado: A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 

EIRELI - ME e outros Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em 

face da decisão prolatada, sustentando ser obscura, eis que não 

esclareceu se afastou, ou não, a revelia da empresa embargada A.D.J 

Aluguel de Equipamentos Odontológicos, face sua ausência na audiência 

de conciliação, ou, se irá analisar tal revelia em momento posterior. 

Paralelamente, a requerida Oral Sin Franquias S/A requereu sua dispensa 

no ato aprazado para esta data, em razão de já ter comparecido à 

audiência anterior, bem como apresentado sua defesa. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito 

infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos 

apresentados. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo 

legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão 

não pode prosperar. Isso porque, a certidão de Num. 22402184, fora 

recebida e analisada como embargos de declaração, determinando a 

designação de nova data para audiência de conciliação, eis que o próprio 

STJ, competente para julgar matérias exclusivamente de direito, o qual se 

utiliza de filtros recursais severos e consistentes, tem aplicado o princípio 

da fungibilidade recursal, admitindo o recebimento de petição como 

embargos de declaração, quando observadas a tempestividade e a 

finalidade do recurso, in verbis: “PETIÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO INDENIZATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO COM JULGAMENTO 

PROLATADO EM AGRAVO REGIMENTAL - PEDIDO DOS AUTORES. 1. 

Admite-se o recebimento de petição como embargos de declaração, 

observadas a tempestividade e a finalidade do recurso, em observância 

ao princípio da fungibilidade recursal. (grifei) 2. "Na instância especial é 

inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 

Incidência da Súmula 115/STJ. 3. Embargos de declaração não 

conhecidos”. (STJ. 4ª T. PET no AgRg no Ag 1399567/MG, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, J. em 02/05/2013, DJe 15/05/2013) Outrossim, o que se 

busca com uma sentença de mérito é, não se contentando com a mera 

verdade formal, a verdade material, a qual não será atingida quando há 

julgamento em revelia, posteriormente justificada pelo sucumbente. Em 

outras palavras, aplicar a revelia, pura e simplesmente, seria obstar a 

aplicação da verdade material, de parte que apresentou justificativa 

plausível de sua ausência no ato (encontrava-se presente no átrio do 

Fórum), tempestivamente e com a finalidade de, com a apreciação dos 

motivos, a reversão do ônus da revelia. Ademais, nos juizados especiais 

se busca a solução derradeira dos conflitos, motivo pelo qual, inclusive, 

possui como primeira fase a audiência de conciliação, sendo que também, 

manter a aplicação da revelia, em que há justificativa plausível para 

ausência da parte no ato, desprestigia o direito material, burocratizando o 

procedimento dos juizados especiais, o qual é regido, como dito na 

decisão proferida nos autos, pelos princípios da simplicidade, 

informalidade, celeridade e economia processual. Assim, não havendo que 

se falar em aplicação da revelia à requerida A.D.J Aluguel de 

Equipamentos Odontológicos, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes 

NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Por fim, acolho o pedido formulado pela requerida Oral Sin 

Franquias LTDa, dispensando-a do ato aprazado para a presente data, eis 

que já compareceu ao ato anteriormente aprazado, tendo, inclusive, 

apresentado sua defesa, a qual já fora impugnada pela parte autora. Por 

fim, proceda-se o necessário à realização do ato entre autora e requerida 

A.D.J Aluguel de Equipamentos Odontológicos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004019-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DA SILVA BLATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DANTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004019-65.2019.8.11.0040 Reclamante: LIDIA DA SILVA BLATT 

Reclamado: ANDRE LUIS DANTAS Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 23 de abril de 2020, às 16h30min. Intimem-se 

as partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão 

arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125445 Nr: 2681-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIANA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465-O/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 559,84 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.166/175, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 146,44 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 
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após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216341 Nr: 7705-82.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVER MESQUITA GRUDKA, VANESSA 

CARLA AGUIAR FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MONIKY APIO CARON - OAB:24928/0

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA, PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SUA CLIENTE VANESSA CARLA 

AGUIAR FARIAS.

2ª Vara Criminal

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2020

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MMº 

JUÍZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o princípio da eficiência (artigo 37, caput, CF/88), e os 

princípios da celeridade, instrumentalidade, racionalidade e economicidade 

(artigo 5°, inc. LXXVIII, CF/88);

Considerando que da interpretação do artigo 367, do Código de Processo 

Penal, extrai-se que os acusados de crimes em ações penais devem 

informar o atual endereço nos autos, sob pena de revelia;

 Considerando que vários presos possuem mais de uma ação penal em 

trâmite no juízo da Segunda Vara, DETERMINA:

Art. 1.º Quando da expedição de alvará de soltura, deverá a Secretaria se 

certificar se o beneficiado com a soltura possui outras ações penais em 

curso na Secretaria da Segunda Vara Criminal, informando em uma 

certidão que acompanhará o alvará o(s) código(s) do(s) processo(s).

 Art.2°. Na certidão mencionada no artigo 1º, deverá constar a advertência 

ao beneficiado com a soltura de que deverá o mesmo comparecer na sede 

do Fórum, na Secretaria da Segunda Vara Criminal, no prazo de 03 (três) 

dias, para atualizar o endereço em todos os processos listados por código 

na certidão, informando onde irá residir, apontando nome da rua, número, 

bairro, cidade e telefone para contato, sob pena de revelia;

 Art.3º. Além, a Secretaria deverá certificar, caso haja ações penais em 

curso em nome do beneficiado com a soltura, se há citação pendente em 

qualquer delas, devendo ser ela realizada, em caso positivo, no momento 

da soltura, expedindo-se o mandado e entregando o mesmo junto com o 

alvará ao Oficial de Justiça que cumprirá o ato da soltura;

Art. 4.º- Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, remetendo cópia à E. Corregedoria Geral de Justiça, à 

OAB/MT, à Defensoria Pública Estadual, à Central dos Oficiais de Justiça, 

representados na Comarca.

Sorriso/MT, 12 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106371 Nr: 9434-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PARDIN FERREIRA, FERNANDO 

LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178680 Nr: 8278-91.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ANTONIO CARDOSO 

DA SILVA NETO, ADRIANO DE SOUZA PEREIRA NEVES, MARCIO 

ENGELBERG MORAES, PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA, WINSTON 

LUCENA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR TIRITAN, ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN, 

EDILEUZA DA SILVA CALÇA, OSVALDO CALÇA, JOSÉ ROBERTO 

CALÇA, ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA PEREIRA 

NEVES - OAB:33.867, ANTONIO CARDOSO DA SILVA NETO - 

OAB:26.094-DF, MARCIO ENGELBERG MORAES - OAB:105.503-RJ, 

PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA - OAB:82.334-RJ, WINSTON 

LUCENA RAMALHO - OAB:7.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, CARLOS EDUARDO PARO LOPES - OAB:12.083, 

CRISTIANO EUSTÁQUIO DE SOUZA JUNIOR - OAB:23547/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR AS PARTES, acerca da audiência que se realizará no dia 

05/03/2020, com início às 14h, no fórum desta comarca.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112468 Nr: 4357-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANIEL ANTONINE VILALBA VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATANIEL ANTONINE VILALBA 

VENTURINI, Cpf: 02076394184, Rg: 2405249-3, Filiação: Nerli Vilalba 

Venturini* e Jose Edurardo Venturini, data de nascimento: 12/01/1985, 

brasileiro(a), natural de Tres Lagoas-MS, solteiro(a), taxista, Telefone 

66-9691-3209. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 29 de março de 2014, por 

volta das 10h40min., na rua Flórida, Qdr. 15, lote 13, bairro Califórnia, 

nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado NATANAEL 

ANTONINE VILALBA VENTURINI ameaçou causar mal injusto e grave à sua 

ex-sogra. O Ministério Público oferece denúncia em face de NATANAEL 

ANTONINE VILALBA VENTURINI, como incurso no artigo 147, caput, do 

Código Penal,com Observância da Lei nº 11.340/06.

Despacho: Processo: 4357-32.2014.811.0040 Código 112468VISTOS/TFO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

NATANIEL ANTONINE VILALBA VENTURINI, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do art. 147 do Código Penal com as 

observâncias da Lei 11.340/2006, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 304 de 925



deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer que da citação editalícia somente não decorre tal 

suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para 

autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine 

seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra do referido 

artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição de 

advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e 

exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 11 de julho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132237 Nr: 6501-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SOBRAL CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS SOBRAL CRUZ, Cpf: 

60982813350, Rg: 04376044200110, Filiação: Marciria de Souza Sobral e 

Antonio José Cruz, data de nascimento: 29/11/1993, brasileiro(a), natural 

de São Mateus do Maranhao-MT, solteiro(a), Telefone 96705474. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que no 

dia 18 de julho de 2015, por volta das 22h50min., em frente ao Hospital 

Nossa Senhora de Fátima , localizado na Avenida Natalina João 

Brescansin, Centro, nesta uber, o denunciado mediante violência, tentou 

subtrair para si coisa alheia móvel, não consumando o delito por 

circunstâncias alheias à sua vontade. O Ministério Público ANTÔNIO 

CARLOS SOBRAL CRUZ, como incurso nas penas do artigo 157, caput, 

c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Despacho: Processo: 6501-42.2015.811.0040 Código: 12237VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

ANTONIO CARLOS SOBRAL CRUZ, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 157, caput, com o artigo 14, II do Código Penal, 

tendo em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, 

certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 305 de 925



para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135874 Nr: 8410-22.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAFAEL SOUSA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RAFAEL SOUSA XAVIER, 

Rg: 046202692012, Filiação: Maria Antonia Sousa Xavier, data de 

nascimento: 07/09/1995, brasileiro(a), natural de Esperantinopolis-MA, 

solteiro(a), auxiliar de mecanico, Telefone 66-9699-4301. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que no 

dia 21 de março de 2015, por volta das 22h30min., nas vias públicas do 

bairro São Domingos, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o 

denunciado FRANCISCO RAFAEL SOUZA XAVIER expôs a vida ou a 

saúde de outrem a perigo direto e iminente, na direção do veículo 

automotor "motocicleta CBX 250 TWISTER" cor preta, placa KAN-1046. O 

Ministério Público ofereceu denúncia em face de FRANCISCO RAFAEL 

SOUZA XAVIER, como incurso nos artigos 132 e 330 ambos do código 

Penal.

Despacho: Processo nº. 8410-22.2015.811.0040.Código nº. 

135874.Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso - MT, em 11 

de dezembro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143991 Nr: 817-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMEIRE TRINDADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIMEIRE TRINDADE DE OLIVEIRA, 

Filiação: Laelma de Fatima de Oliveira e Aluiz Mar Trindade Santos, data de 

nascimento: 16/10/1991, brasileiro(a), natural de Mirassol do Oeste-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de inquérito policial que no dia 13 de 

janeiro de 2016, por volta das 11h40min., na sede de delegacia, nesta 

cidade e comaraca de Sorriso/MT, a denunciada LUCIMEIRE TRINDADE DE 

OLIVEIRA, ameaçou causar mal ijusto e grave à vítima. O Ministério Público 

oferece denúncia em face de LUCIMEIRE TRINDADE DE OLIVEIRA como 

incurso no artigo 147, caput, 329, caput, 331, caput todos do Código 

Penal.

Despacho: Processo nº 817-05.2016.811.0040.Código nº. 143991.Vistos 

etc.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MPE, e determino a 

citação da acusada Lucimeire Trindade de Oliveira por edital, com o prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo, abre-se vistas ao MPE para requerer o que de direito 

interesse.Cumpra-se.Sorriso/MT, em 10 de outubro de 2018.Emanuelle 

Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144284 Nr: 1008-50.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA ARCONCHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PEREIRA ARCONCHEL, Filiação: de 

Izabel Pereira Arconchel e Francisco Alves Arconchel, data de 

nascimento: 24/06/1970, brasileiro(a), natural de Samália-PR, servente. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 11 de 

janeiro de 2016, por volta das 06h15min., em sua residência particular, 

localizada na rua Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o 

denunciado JOÃO PEREIRA ARCONCHEL, entrou nas dependência da 

casa da vítima, contra a vontade dele. O Ministério Público oferece 

denúncia em face de JOÃO PEREIRA ARCONCHEL, como incurso no artigo 

150, caput, no Código Penal.

Despacho: Processo: 1008-50.2016.811.0040 Código: 144284VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou EDSON 

LABORÃO, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica do 

artigo 150, caput, do Código Penal, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 
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o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 13 de fevereiro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149087 Nr: 3676-91.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO DOS SANTOS, Cpf: 

00674450124, Filiação: Maria Malaquias dos Santos e João Aureliano 

Moura, data de nascimento: 07/10/1983, brasileiro(a), natural de Alto 

Alegre do Pindare-MA, convivente, soldador, Telefone 66 9910 6498. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do procedimento investigatório que, na data de 

13 de fevereiro de 2016, por volta das 19hrs., no estabelecimento 

comercial situado na rua São francisco de Assis, bairro Novos Campos, 

neste município de Sorriso/MT, o denunciado RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO 

MOURA ofendeu a integridade corporal de sua cunhada, consoante ao 

Laudo de Exame de lesão Corporal de fl. 14. O Ministério Público 

denúnciou em face de RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO MOURA , como incurso 

mos artigos 129, § 9º, artigo 147, ambos do Código Penal.

Despacho: Processo: 3676-91.2016.811.0040 Código: 149087VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

RAIMUNDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 129, §9° e artigo 147 do Código Penal, tendo em 

vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que 

incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154080 Nr: 5901-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELDO MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIELDO MENDES DE SOUZA, Cpf: 

05128647137, Rg: 2545959-7, Filiação: Roseli Mendes de Souza e 

Raimundo Galdino de Souza*, data de nascimento: 05/05/1993, 

brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, convivente, classificador de 

grãos, Telefone 66 9954 2671. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 22/05/2016, por volta das 21h30min. na Rodovia BR 163, nas 

proximidades do KM 766, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o 

denunciado FRACIELDO MENDES DE SOUZA, conduzia com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool a motocicleta 

Honda/CG 150 TIT, placa QBY-3126, conforme exame de etilômetro de 

fl.09. O Ministerio Público oferece denúncia em face de FRANCIELDO 

MENDES DE SOUZA, com incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  5 9 0 1 - 8 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

154080)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou FRANCIELDO MENDES DE SOUZA, qualificado nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica dos artigos 306, caput, da Lei n° 

9.503/97, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 22/05/2016.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo 

nítida caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do 

distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal 

circunstância o sobrestamento da marcha processual e prescricional ut 

artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente 

não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente 

aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que 

realmente patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, 

conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que 

a constituição de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. 

visando única e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência 

do(a) causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à 

suspensão em testilha, eis que por força de comando constitucional 

(incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do 

CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de 

Defensor Público), o que retira a possibilidade de continuidade da marcha 

processual.Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do 

CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação de Prova 

Testemunhal.Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do 

acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua 

perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer dizer, o 

magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e criação do 

costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre determinar a 

antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de que o simples 

decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de detalhes e 

perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório 

Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 29 de novembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154250 Nr: 5969-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO RAMON AGUILERA 

CONCEIÇÃO, Cpf: 04115271183, Rg: 1870048-9, Filiação: Maria Tereza 

Aguilera e Antonio Ibiapino Conceição Filho*, data de nascimento: 

04/07/1990, brasileiro(a), natural de Pxt.de Azevedo-MT, solteiro(a), 

professor de educação fisica, Telefone 66 9 9626 1309. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 23 de julho de 2016, por 

volta das 01h35min., na rua Capivari, qdr. 22, casa 17, bairro Nova Aliança 

II, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado FERNANDO 

RAMOM AGUILERA CONCEIÇÃO, adentrou nas dependência da casa de 

sua ex-convivente, contra a vontade dela. O Ministério Público oferece 

denúncia em face de FERNANDO RAMOM AGUILERA CONCEIÇÃO, como 

incurso nos artigos 150, caput, 129, § 9º, e artigo 147, caput, todos do 

Código Penal, com observâcia da Lei nº 11.430/06.

Despacho: Processo: 5969-34.2016.811.0040 (Código 154250) 

VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou FERNANDO RAMON AGUILERA CONCEIÇÃO, qualificado nos 

autos, imputando-lhe a adequação típica dos artigos 150, caput, 129, § 9°, 

e artigo 147, caput, todos do Código Penal, com observância da Lei n° 

11.340/06, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 23/07/2016.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo 

nítida caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do 

distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal 

circunstância o sobrestamento da marcha processual e prescricional ut 

artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente 

não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente 

aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que 

realmente patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, 

conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que 

a constituição de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. 

visando única e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência 

do(a) causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à 

suspensão em testilha, eis que por força de comando constitucional 

(incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do 

CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de 

Defensor Público), o que retira a possibilidade de continuidade da marcha 

processual.Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do 

CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação de Prova 

Testemunhal.Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do 

acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua 

perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer dizer, o 

magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e criação do 

costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre determinar a 

antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de que o simples 

decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de detalhes e 

perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório 

Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159508 Nr: 8862-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FLOR CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO FLOR CRUZ, Cpf: 

06710230473, Rg: 2134549-0, Filiação: Maria Flor Cruz e Jose Cruz, data 

de nascimento: 23/11/1987, brasileiro(a), natural de Uirauna-PB, 

solteiro(a), contador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do termo circunstanciado que no dia 

30/09/2016, por volta das 16hrs, na Rua Tapajós, bairro Vila Bela, nesta 

cidade e comarca Sorriso/MT, o denunciado REGINALDO FLOR CRUZ, 

opôs-se a execução de ato legal a funcionário competente para 

executá-la. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

REGINALDO FLOR CRUZ, como incurso nos artigos 129, caput, § 9º, e 

artigo 329, ambos do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  8 8 6 2 - 9 5 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

159508)VISTO/KP.RECEBO o processo no estado em que se encontra e 

ratifico todos os atos anteriormente praticados. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou REGINALDO FLOR CRUZ, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica dos artigos 129, 

caput, e 329, ambos do Código Penal, tendo em vista os fatos ocorridos no 

dia 30/09/2016.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e Prescricional.Percutindo ao 

fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de 

instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo 

corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha 

processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que 

da citação editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) 

acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou 

constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no 

curso da instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do 

CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para 

perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a 

liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais 

atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por 

força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e 

disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a 

nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a 

possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, havendo 

incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a 

SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é medida 

imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme lembra o 

arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 28 de setembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163209 Nr: 11093-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COSTA LEONCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO COSTA LEONCIO, Rg: 

040947582010-0, Filiação: Maria Aparecida Vieira da Costa e Francisco 

dos Santos Leoncio, data de nascimento: 11/06/1992, brasileiro(a), natural 

de Barreirinhas-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9 9989-9028. 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 05 de 

junho de 2017, por volta das 23hrs., no distrito de Boa Esperança , nesta 

comarca de Sorriso/MT, os denunciados FRANCISCO COSTA LEONICIO e 

PAULO IVIS DA SILVA SOUZA, ameaçou causar mal injusto e grave à 

vitíma. O Ministério Público oferece denúncia em face de FRANCISCO 

COSTA LEONICE e PAULO IVIS DA SILVA SOUZA como incurso no artigo 

147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 1693-95.2016.811.0040 Código: 163209VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

FRANCISCO COSTA LEONCIO e PAULO IVIS DA SILVA SOUZA, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 147, 

caput do Código Penal, tendo em vista os fatos ocorridos.Recebo o feito 

no estado em que se encontra.Sem embargo do intento ministerial, certo é 

que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de maio 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163216 Nr: 11101-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN SOUZA SILVA, Cpf: 

04997518174, Rg: 591229, Filiação: Lucilene Alves de Souza e Celino 

Pereira Silva, data de nascimento: 01/03/1992, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-MT, Telefone 66 9224-5643. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, 

nadata de 21 de setembro de 2017, horário 20h26min., em via pública, em 
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frente ao clube tradição, setor industrial, nesta uber, o denunciado 

JHONATAN SOUZA SILVA, atribuiu a terceiro falsa identidade para obter 

vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

(conforme falsificação de declaração de extravio de documento fl. 18 do 

TCO). O Ministério Público oferece denúncia em fce de JHONATAN 

SOUZA SILVA, como incurso no artigo 307, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 1 1 0 1 - 7 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

163216)VISTO/MV.RECEBO o processo no estado em que se encontra e 

ratifico todos os atos anteriormente praticados. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JHONATAN SOUZA, qualificado 

nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 307 do Código 

Penal, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168524 Nr: 2478-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISVALDO MARTINS SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISVALDO MARTINS SERRA, Cpf: 

61170008399, Rg: 0456676320129, Filiação: Maria Raimunda Lobato 

Martins e Valdo Bispo Serra, data de nascimento: 01/09/1994, 

brasileiro(a), natural de São Luis-MA, convivente, Telefone 66 9 9615 

4467. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que na data de 08 de janeiro de 2017, 

por volta das 11hrs., em via pública localizada nas proximidades da Rua 

Mato Grosso, o denunciado ELISVALDO MARTINS SERRA, subtraiu, para 

si ou para outrem, 01 (um) aparelho de telefonia celular, em prejuízo da 

vítima. O Ministério Público oferece denúncia em face de ELISVALDO 

MARTINS SERRA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo nº. 2478-82.2017.811.0040.Código nº. 

168524.Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP fl. 52, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 
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dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso, 29 de 

setembro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178139 Nr: 7911-67.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELMO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, Rg: 

2565593-0, Filiação: Lenir Aparecida Freitas e Luiz Alves de Oliveira, data 

de nascimento: 11/01/1995, brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, 

solteiro(a), mecânico, Telefone 66-99956- 7910. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório quen na 

data de 10 de maio de 2017, horário 13hrs, nesta uber, o denunciado 

ADELMO SANTOS DE OLIVEIRA, ameaçou, por palavras, causar mal 

injusto e grave à sua ex-convivente. O Ministério Público denunciou 

ADELMO SANTOS DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 147, caput, do 

Código Penal, da Lei nº 11.340/06.

Despacho: Processo: 7911-67.2017.811.0040 Código: 178139VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou ADELMO 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 147, caput, do Código Penal com as 

observâncias da Lei 11.340/06, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180934 Nr: 9625-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DE SOUZA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERLEY DE SOUZA CELESTINO, 

Cpf: 40787230120, Rg: 491.897, Filiação: Angelina Cevidanis Celestino e 

João de Souza Celestino, data de nascimento: 08/02/1968, brasileiro(a), 

natural de Cianorte-PR, solteiro(a), comerciante, Telefone 9974-6227. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 25 de abril de 2017, por volta das 18h26min., na BR 163, nesta 

cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado WANDERLEY DE SOUZA 

CELESTINO, conduzia com a capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de àlccool, conforme teste de etilômetro de fls. 07. O 

Ministério Público oferece denúncia em face de WANDERLEY DE SOUZA 

CELESTINO, como incurso no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97.

Despacho: Vistos etc.Considerando a certidão de fls. 45, resta 

prejudicada a audiência designada.Defiro o pedido de citação editalícia 

feito pelo MP às fls. 46 e determino a citação do acusado por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do 

CPP.Decorrido o prazo, sem a apresentação de defesa preliminar o qual 

deverá ser certificado, façam-se os autos conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187322 Nr: 2509-68.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO OLIVEIRA FERNANDES, Cpf: 

05350901109, Rg: 21815496*, Filiação: Eliani Aparecida de Oliveira* e 

Wolner Coutinho Fernnades, data de nascimento: 18/06/1993, brasileiro(a), 

natural de Rosario Oeste-MT, convivente, socorrista, Telefone 

65996378256. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos , no dia 03 de fevereiro de 2018, por 

volta das 03h14min., em cia pública, próximo ao Hotel Avenida, nesta urbe, 

o denunciado PEDRO OLIVEIRA FERNANDES, ofendeu a integridade fisíca 

de sua convivente. O Ministério Público oferece denúncia em face de 

PEDRO OLIVEIRA FERNANDES, como incurso no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal e com observância da Lei nº 11.340/06.

Despacho: Processo: 2509-68.2018.811.0040 Código: 187322VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou PEDRO 

OLIVEIRA FERNANDES, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 129, §9º, do Código Penal, com observância da Lei nº 

11.340/06, tendo em vista os fatos ocorridos. Recebo os presentes autos 

no estado em que se encontram e não havendo embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizados seus 

dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, 

pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e demais 

consequências processuais de regência.Destarte, considerando também 

que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida 

busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto 

ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 
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especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 03 de abril de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187573 Nr: 2650-87.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO RODRIGUES CRUZ, Cpf: 

00555382311, Rg: 0302860420058, Filiação: Maria das Neves Rodrigues 

Cruz e Antonio Ramos Cruz, data de nascimento: 29/11/1982, brasileiro(a), 

natural de Bacabal-MA, convivente, montador eletromecância. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procediemento investigatório que, no 

dia 29 de abril de 2017, por volta das 23h56min., ma BR 163 KM 734, 

sentido decrescente de Sorriso/MT, o denunciado ANTONIO RODRIGUES 

CRUZ conduzia o veículo automotor VW/KOMBI, placa NVJ-4421, 

conforme boletin de ocorrência de fls. 17/19 do IP. O Ministério Público 

oferece denúncia em face de ANTONIO RODRIGUES CRUZ, como incurso 

no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  2 6 5 0 - 8 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

187573)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou ANTONIO RODRIGUES CRUZ, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 306, da Lei n° 9.503/97, tendo 

em vista os fatos ocorridos no dia 29/04/2017.Sem embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 
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avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188290 Nr: 3095-08.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIR ROQUE LISBOA, Cpf: 

26455855825, Rg: 2153720-8, Filiação: Herminia Boglischi e Otaviano 

Rodrigues Lisboa, data de nascimento: 13/04/1972, brasileiro(a), natural 

de Chopinzinho-PR, casado(a), empresário, Telefone 66-99942-8046. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que, no dia 08 de março de 2018, por 

volta das 03h45min., em uma residência particular , localizada na rua São 

Nicolau , nº 2168, bairro São José II, nesta uber, o denunciado CLAUDEMIR 

ROQUE LISBOA, ofendeu a integridade física de sua convivente. O 

Ministério Público oferece denúncia em face de CLAUDEMIR ROQUE 

LISBOA como incurso no artigo 129, § 9º, doCódigo Penal e com 

observancia da Lei nº 11.340/06.

Despacho: VISTO/LT.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou CLAUDEMIR ROQUE LISBOA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 129, §9º do Código Penal com 

observância da Lei n.º 11.340/06, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial 

processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 
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prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 11 de junho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192862 Nr: 5740-06.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MESSIAS RODRIGUES, Cpf: 

06285012695, Rg: 16838, Filiação: Maria Elias Rodrigues*, data de 

nascimento: 18/02/1983, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

convivente, mecanico, Telefone 66999169763. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de termo circuntanciado que no dia 29 

de abril de 2018, por volta das 10hrs, na avenida Tancredo Neves, 

esquina com a rua São Conrado, bairro Bela Vista, nesta cidade e 

comarca de Sorriso/MT, o denunciado MESSIAS RODRIGUES desacatou 

funcionário público no exercício de suas funções. O Ministério Público 

oferece denúncia em face de MESSIAS RODRIGUES, como incurso no 

artigo 331 do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  5 7 4 0 - 0 6 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

192862)VISTO/MV.RECEBO o processo no estado em que se encontra e 

ratifico todos os atos anteriormente praticados. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou MESSIAS RODRIGUES, qualificado 

nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 311 do Código 

Penal, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 18 de fevereiro de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020
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Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199720 Nr: 9545-64.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO GOMES ALVES, Cpf: 

05469275566, Rg: 1563333090, Filiação: Maroinalva Gomes dos Santos 

Angelo e Raimundo Alfredo Angelo, data de nascimento: 19/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Jacobina-BA, convivente, soldador, Telefone 

99724-6731. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que, na data do dia 08 de julho de 

2018, por volta de 07hrs., em uma residência particular, localiada na rua 

Padre Jose de Ancienta, nº 32, Residencial São Francisco, nesta uber o 

denunciado LEONARDO GOMES ALVES, ameaçou causar mal injusto e 

grave a sua compamheira. O Ministério Público oferece denúncia em face 

de LEONARDO GOMES ALVES, como incurso no artigo 147 e 129, § 9º 

ambos do Código Penal com observância da Lei nº 11.340/06.

Despacho: Processo: 9545-64.2018.811.0040 Código: 199720VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

LEONARDO GOMES ALVES, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 147 e 129, §9º, do Código Penal, com 

observância da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem 

embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter 

atualizados seus dados cadastrais perante a autoridade policial e/ou 

judicial processante, pena de caracterização de fuga do distrito da culpa e 

demais consequências processuais de regência.Destarte, considerando 

também que o parquet possui meios legais e institucionais para perpetrar a 

referida busca cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG 

e junto ao INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a 

CITAÇÃO do acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, 

o qual será publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, 

o qual deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, 

deixando o acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa 

preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por força da sua fuga do 

distrito da culpa. Eis o relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão 

Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 24 de julho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201268 Nr: 11591-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO IVIS DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO IVIS DA SILVA SOUZA, Cpf: 

07918718356, Rg: 0547641020144, Filiação: Rosalina da Silva Souza e 

Jose Francisco da Silva Souza, data de nascimento: 11/10/1996, 

brasileiro(a), natural de Santa Ines-MA, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos de inquérito policial que no dia 05 de 

junho de 2017, por volta das 23hrs, no distrito de Boa Esperança, nesta 

comarca de Sorriso/MT, os denunciados FRANCISCO COSTA LEONCIO e 

PAULO IVIS DA SILVA, ameaçaram causar mal injusto e grave à vítima. O 

Ministério Público oferece denúncia em face de FRANCISCO COSTA 

LEONCIO e PAULO IVIS DA SILVA SOUZA, como incurso no artigo 147, 

caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 1 5 9 1 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

201268)VISTO/KP.RECEBO o processo no estado em que se encontra e 

ratifico todos os atos anteriormente praticados. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou PAULO IVIS DA SILVA SOUZA, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica dos artigos 147, 

caput, do Código Penal, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 

05/06/2017.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e Prescricional.Percutindo ao 

fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de 

instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo 

corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha 

processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que 

da citação editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) 

acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou 

constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no 

curso da instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do 

CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para 

perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a 

liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais 

atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por 

força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e 

disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a 

nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a 

possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, havendo 

incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a 

SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é medida 

imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme lembra o 

arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 22 de novembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193591 Nr: 6109-97.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOIL ALEXANDRE FERREIRA 

GONÇALVES, Cpf: 71957286687, Rg: 5281647, Filiação: Bernadete 

Ferreira e Geltil Gonçalves, brasileiro(a), natural de Araxá-MG, solteiro(a), 

radialista, Telefone 66-99722-6413. atualmente em local incerto e não 

sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam do referido procedimento investigatório que, na 

data de 28 de maio de 2018, por volta das 22h15min., na residência 

localizada na rua dos lírios, nº 408, bairro das Flores, Ipiranga do 

Norte/MT, o denunciado JOIL ALEXANDRE FERREIRA GONÇALVES 

ameçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. 

O Ministério Público oferece denúncia em face de JOIL ALEXANDRE 

FERREIRA GONÇALVES, como incurso no artigo 147, caput, artigo 163, 

inciso IV, artigo 330, caput, e artigo 331, caput, todos do Código Penal

Despacho: Processo: 6109-97.2018.811.0040 Código: 193591VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOIL 

ALEXANDR FERREIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, imputando-lhe 

a adequação típica do artigo 147, caput, art. 163, inciso IV, art. 330 caput 

e art. 331, caput, todos do Código Penal, tendo em vista os fatos 

ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizados seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 24 de julho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195567 Nr: 7123-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SILVINO ALEXANDRE, KATTIANE 

DE FATIMA VALIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KATTIANE DE FATIMA VALIATTI, Cpf: 

05329940192, Rg: 2560010-9, Filiação: de Neli Pereira e Edson Bernardo 

Valiatti, data de nascimento: 27/10/1996, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que no 

ano de 2018, os denunciados VANDERLEI SILVIO ALEXANDRE e KATIA 
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DE FATIMA VALIATTI, conciente e dolosamente abandonaram a menor, 

deixando, sem justa causa, de prover a substância da criança da qual são 

genitores. O Ministério Público oferece denúncia em face de VANDERLEI 

SILVINO ALEXANDRE e KATTIANE DE FATIMA VALIATTI, como incurso no 

artigo 244, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 7123-19.2018.811.0040 Código: 195567VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

KATTIANE DE FATIMA VALIATTI, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 244, caput, do Código Penal, tendo em vista os 

fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe 

ao acusado manter atualizados seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 24 de julho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196383 Nr: 7605-64.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS 

SANTOS, Cpf: 02737804337, Filiação: Maria Raimunda de Freitas Santos e 

Jose Deodato dos Santos, data de nascimento: 09/03/1983, brasileiro(a), 

natural de São0 Luiz Gon Zaga-MA, solteiro(a), lavrador, Telefone 66 9 

9966-4646. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no referido procedimento investigatório que, dia 

09 de dezembro de 2017, por volta das 20h40min., na rua Margaridas, nº 

24, bairro das Arvores, Comarca de Ipiranga do Norte/M, o denunciado 

ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS SANTOS ameaçou, por palavras, de 

causar mal injusto ou grave à sua ex-convivente. O Ministério Público 

oferece denúncia em face de ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS 

SANTOS, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 7605-64.2018.811.0040 Código: 196383VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou 

ANTONIO FRANCISCO DE FREITAS SANTOS, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica dos artigos 147, caput do Código Penal, 

tendo em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, 
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certo é que incumbe ao acusado manter atualizados seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 09 de agosto de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199706 Nr: 9531-80.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE MARIO DIAS DOS SANTOS, Rg: 

24828025, Filiação: de Levina Soares dos Santos e Jose Gonzaga Dias 

Pereira, data de nascimento: 09/06/1967, brasileiro(a), natural de 

Jampruca-MG, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66 9 9903-1620. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do concluso inquérito policial que na 

data de 22/07/2018, por volta das 19hrs., em um estabelecimento 

comercial, nesta urbe, o denunciado JOSÉ MARIO DIAS DOS SANTOS 

ameaçou causar mal injusto e grave, em desfavor de sua convivente. o 

Ministério Público oferece denúncia em face de JOSÉ MARIO DIAS DOS 

SANTOS, como incurso no artigo 147 do Código Penal.

Despacho: Processo: 9531-80.2018.811.0040 Código: 199706VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOSE 

MARIO DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 147, ambos do Código Penal, tendo em vista os 

fatos ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe 

ao acusado manter atualizados seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 
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força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 24 de julho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168814 Nr: 2669-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDO CAETANO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRENDO CAETANO NUNES, Filiação: 

Francineude Souza Caetano e Joao Gonçalves Nunes, data de 

nascimento: 13/03/1996, brasileiro(a), natural de Barra do Corda-MA, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 01 de março de 2017, por volta das 09h26min., em uma residência, 

localizada na rua São Roque, nº 2058, São José, o denunciado BRENDO 

CAETANO NUNES, ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa sabia ser 

produto de crime. O Ministério Público oferece denúncia em face de 

BRENDO CAETANO NUNES, como incurso no artigo 180, caput, do Código 

Penal.

Despacho: Processo: 2669-30.2017.811.0040 Código: 168814VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou BRENDO 

CAETANO NUNES, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 180 do Código Penal, tendo em vista os fatos 

ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 
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fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 9 de abril de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178017 Nr: 7859-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ALVES DE FREITAS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, na 

data de 16 de maio de 2017, horário 18h20min., nesta urbe, o denunciado 

JOSE ALVES DE FREITAS, ameaçou causar mal injusto e grave à sua 

ex-convivente. O Ministério Público oferece denúncia em face de JOSE 

ALVES DE FREITAS, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 7859-71.2017.811.0040 Código: 178017VISTO/MV.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOSÉ 

ALVES DE FREITAS, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 147 do Código Penal, tendo em vista os fatos 

ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 
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provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 08 de novembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158299 Nr: 8202-04.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO SILVA BARBOSA, Cpf: 

89577930115, Rg: 0486478920138, Filiação: Maria dos Remedios Silva 

Barbosa e Agostinho Barbosa, data de nascimento: 23/06/1969, 

brasileiro(a), natural de Vitorino Freire-MA, solteiro(a), aposentado, 

Telefone 65 9 9976 0387. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigátorio que, na 

data de 04 de julho de 2016, em horário não informado, o denunciado 

JOÃO SILVA BARBOSA ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e 

grave a sua filha. O Ministério Público oferece denúncia em face de JOÃO 

SILVA BARBOSA, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 8202-04.2016.811.0040 Código: 158299VISTO/EP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou JOÃO 

SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 147, ambos do Código Penal, tendo em vista os fatos 

ocorridos.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizados seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 
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pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 24 de julho de 2019.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150262 Nr: 4261-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO SILVA CABRAL, Filiação: 

Maria Zilma Silva Cabral e Valdeci Pessoa Cabral, data de nascimento: 

20/03/1997, brasileiro(a), natural de Imperatriz-MT, solteiro(a), pintor, 

Telefone 66 9.9690-7175. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como, INDAGAR se o (a) Denunciado (a) deseja 

recorrer da sentença proferida..

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para 

CONDENAR FERNANDO SILVA CABRAL, já qualificado, nas penas do 

art.157, caput, do Código Penal.I – DA PENA DE RECLUSÃO.O preceito 

estatuído pelo tipo penal do art. 157, caput, do CP, estipula pena de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica 

direta sub examine. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a 

mesma não extrapola o tipo penal, em que pese conduta adversa. O 

acusado não é portador de maus antecedentes, consoante histórico em 

anexo. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a 

personalidade do agente. As circunstâncias e os motivos são comuns à 

espécie. O fato praticado não originou consequências para a vítima que 

desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, 

tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço. 

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.Não se observa agravante a 

ser considerada. Aplico em favor do acusado as atenuantes da confissão 

espontânea e da menoridade relativa, todavia deixo de atenuar a pena 

pois fixada no mínimo legal.Não se verifica causas de aumento ou 

diminuição de pena, motivo pelo qual resta a pena definitiva fixada em 04 

(quatro) anos de reclusão. II – DA PENA DE MULTA.Diante da dosimetria 

alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o 

acusado ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa 

no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, 

devido à situação econômica do réu. III – DISPOSIÇÕES FINAIS.Fixo o 

regime inicial ABERTO, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2º, “c”, do 

CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque 

fixado o regime aberto.Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, do 

art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de 

direitos.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cobrança que ficará suspensa, nos termos legais, por ser o 

mesmo hipossuficiente na forma da lei.Transitada esta sentença em 

julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena e remeta-se o 

processo de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei 

n.º 7.210/1984), lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, 

e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e 

remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática 

Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal), tudo nos 

termos da CNGC-MT. Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser 

devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, 

encaminhados ou doados, nos moldes da seção própria do capítulo 07 da 

CNGC/MT.Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 

praxe.Ciência ao MPE e a DPE. P.R.I.Sorriso/MT, 21 de fevereiro de 

2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Carolina Soares 

Fortes Barreto, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29282 Nr: 3672-40.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVINO ROTH, ADELAR GRANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERVINO ROTH, Cpf: 58481133604, Rg: 

637.538-3, Filiação: de Lidia Roth e Joahannes Rot, data de nascimento: 

14/07/1946, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, divorciado(a), 

agricultor, Telefone 66.545-0692. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que na data de 15 de julho de 2005, 

em horário não descrito nos autos, na rua Manoel da Nóbrega, nº 975, 

bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os 

denunciados ERVINO ROTH e ADELAR GRANDI, agindo com unidade de 

desígnos, obtiveram para ambos ou outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, no importe de R$ 1.975,00 (mil novecentos e setenta e cinco reais), 

repassando para pagamento um cheque da agência do Banco Santander, 

de nº 705631, produto de contratação, induzindo a vítima em erro, 

mediante artíficio, ardil ou outro meio fraudulento. O Ministério Público 

oferece denúncia em face de ERVINO ROTH e ADELAR GRANDI, como 

incurso no artigo. 171, caput, c/c artigo 29, do Código Penal.

Despacho: Processo: 3672-40.2005.811.0040 (Código 29282)VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou ERVINO 

ROTH e ADELAR GRANDI, qualificado nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica dos artigos 171, caput, c.c. artigo 29, ambos do Código 

Penal, tendo em vista os fatos ocorridos no dia 15/06/2005.Quanto ao réu 

ERVINO ROTH determino que seja expedida missiva para a Comarca de 

Maringá/PR devendo ser o mesmo intimado no endereço informado a fl. 

100.Sem prejuízo ao acima exposto, em caso de não encontrar o réu 

ERVINO ROTH no endereço informado bem como quanto ao réu ADELAR 

GRANDI sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e Prescricional.Percutindo ao 

fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de 

instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo 

corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha 

processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que 

da citação editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) 

acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou 

constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no 

curso da instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do 

CPP.Destarte, havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao 

caso sub examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e 

prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação de Prova 

Testemunhal.Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença e ciência do 

acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria sua 

perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal instituto 

processual é sempre exceção à regra de somente se produzir provas 

mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa técnica, 

pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer dizer, o 

magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e criação do 

costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre determinar a 

antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de que o simples 

decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de detalhes e 

perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório 

Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 9 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 11 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129453 Nr: 5026-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 

56475403334, Rg: 3600919, Filiação: Maria do Amparo Oliveira Silva*, data 

de nascimento: 01/02/1966, brasileiro(a), natural de Caxias-MA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 08 de julho de 2014, sem horário preciso nos autos, rua Itaúba, distrito 

de Primaverinha, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado 

ALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA tentou constranger mediante grave 

ameaça, a pratica com ele conjunção carnal, não consumando o delito por 
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circunstância alheias a sua vontade. O Ministério Público ofereceu 

denúncia em face do denunciado ALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA, como 

incurso no artigo 213, caput, , c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  5 0 2 6 - 5 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 0  C ó d i g o 

129453VISTOS/MV.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou ALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 213, caput, c/c art.14, inciso II, 

ambos do Código Penal.Sem embargo do intento ministerial, certo é que 

incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e PrescricionalPercutindo ao fundo 

da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de instância 

em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário 

lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha processual e 

prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que da citação 

editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) acusado(a) 

comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou constitui ele(a) 

advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no curso da 

instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do CPP.Calha a 

fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para perpetrar ato 

processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a liberdade 

provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais atos 

instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por força 

de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e disposição 

estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a nomeação de 

defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a possibilidade de 

continuidade da marcha processual.Destarte, havendo incidência clara e 

precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a SUSPENSÃO dos 

prazos processuais e prescricionais é medida imperativa.Da Antecipação 

de Prova Testemunhal Conforme lembra o arguto magistrado GUILHERME 

DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP permite que, sem a real presença 

e ciência do acusado, se produza provas urgentes cujo atraso implicaria 

sua perda.Percutindo ao fundo da parlenda, certo é que o uso de tal 

instituto processual é sempre exceção à regra de somente se produzir 

provas mediante a real presença e interação do acusado e sua defesa 

técnica, pena de escárnio do constitucional devido processo legal.Quer 

dizer, o magistrado deve estar atento e vigilante para não permitir e 

criação do costume ilegal de tornar-se regra a exceção para sempre 

determinar a antecipação de oitiva de testemunhas sob o argumento de 

que o simples decurso do tempo seria suficiente para o esquecimento de 

detalhes e perda da referida prova.Neste ponto a firma jurisprudência do 

Pretório Excelso e do e. STJ, in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que 

determina a produção antecipada da prova testemunhal deve atender aos 

pressupostos legais exigidos pela norma processual vigente ("Art. 255. Se 

qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por 

velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 

tomar-lhe antecipadamente o depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste 

Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o acusado, citado por edital, não 

comparece nem constitui advogado, pode o juiz, suspenso o processo, 

determinar produção antecipada de prova testemunhal, apenas quando 

esta seja urgente nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal". 

Precedentes. 3. Ordem concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 

20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 

105, n. 404, 2009, p. 481-487)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE 

URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 415 DO STJ. 1. A produção 

antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza 

urgente pelo Juízo processante, consoante sua prudente avaliação, no 

caso concreto, nos termos do enunciado da Súmula 415 desta corte. 2. 

Não justifica a medida a alusão abstrata e especulativa no sentido de que 

as testemunhas podem vir a falecer, mudar-se ou se esquecer dos fatos 

durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora 

seja assertiva passível de concretização, não passa, no instante 

presente, de mera conjectura, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos. 3. A afirmação de que a passagem do tempo 

propicia um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como 

verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada da 

prova testemunhal em todos os casos de suspensão do processo, na 

medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter 

urgente, retirando do Juiz a possibilidade de avaliá-la no caso concreto. 4. 

Ordem concedida para cassar a decisão, mantida pelo acórdão 

impugnado, que determinou a produção antecipada de prova, determinado 

o desentranhamento das provas produzidas antecipadamente. (HC 

191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a inteligência do verbete 455 

da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser 

concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero 

decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Da Prisão PreventivaUma vez que a ré descumpriu 

todas as condições a ela impostas constantes de seu Alvará de Soltura 

às fls. 96/104, conforme fl. 168. A inegável fuga do distrito da culpa 

pelo(a) acusado(a) denota que a efetividade do ius puniendi Estatal está 

sendo afetada permanentemente, sendo crível a prisão ante tempus ex vi 

art. 312 do CPP.In casu, a clausura processual impõe-se para escorreita 

conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação 

da lei penal, consoante os motivos que passo a expender, doravante, 

concatenadamente. A mens iuris deste Juízo na decretação da 

segregação cautelar dá incisivamente acerca da materialidade 

comprovada do delito e os indícios de autoria, conforme concluiu a i. 

Autoridade Policial.Com efeito, o prof. Guilherme de Souza Nucci , com 

propriedade, esclarece que a conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, 

sobretudo do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, 

visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que 

compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a 

prisão preventiva, caracterizando sua necessidade, v.g., quando da fuga 

deliberada do local do crime. Também disciplina o magistrado paulista que 

assegurar a aplicação da lei penal significa garantir a finalidade útil do 

processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito 

de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de 

infração penal. É cediço não ser lógico nem justificável o ajuizamento da 

ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação 

da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, 

nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. 

Como bem esclarece a doutrina pátria, a fuga do distrito da culpa enseja a 

decretação da prisão ante tempus para conveniência da instrução criminal 

e, também, para aplicação da lei penal, sendo crível que a caracterização 

de per si deverá ser analisada segundo o intento do foragido, ou seja, se 

pretende prejudicar a instrução processual visando não ser reconhecido 

ou se pretende ausentar-se para não ser alcançado pela sanção. 

Entretanto, independentemente do móvel da escapada, tem-se que 

geralmente ela é dúplice, pois o acusado age visando não sofrer a sanção 

penal bem como para não participar e colaborar com a instrução criminal.O 

Sodalício Mato-grossense, atinente à jurisprudência ímpar do Pretório 

Excelso, pacificou que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão 

logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão 

preventiva (RT 497/403). Como bem expressa o Prof. Maximilianus Cláudio 

Américo Fuhrer, “havendo comprovação de que o acusado pretende fugir 

para evitar a aplicação da pena (lei), admite-se a prisão preventiva para 

assegurar a aplicação da lei penal.” Do mesmo sentir as lições do Prof. 

Júlio Fabbrini Mirabete . Ainda, sobre este enfoque, analisando a 

periculosidade e a gravidade da infração, sedimentou o E. STFque, tem-se 
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como justificado o decreto de prisão preventiva fundamentada na 

necessidade de preservar a regularidade da instrução criminal e de 

assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade 

do agente e a gravidade do fato. Por derradeiro, com pá de cal na liça da 

eminente Profa. Ada Pellegrini Grinover , tem-se que as garantias 

individuais previstas na Carta Magna têm sempre feitio e finalidades éticas, 

não podendo proteger abusos nem acobertar violações, por isso, as 

liberdades públicas não podem ser entendidas em sentido absoluto, em 

face da natural restrição resultante do princípio da convivência das 

liberdades, pelo que nenhuma delas pode ser exercida de modo danoso à 

ordem pública e às liberdades alheias. Dessarte, estando presentes, nesta 

fase, os fundamentos autorizadores da segregação preventiva, mister se 

faz a decretação da prisão ante tempus em testilha. Por derradeiro, calha 

a fiveleta discorrer que supervenientemente poderá ser aplicado o 

princípio rebus sic stantibus constante do art. 316 do CPP, se crível.Colho 

do ensejo para transcrever excertos do e. STJ, com pá de cal, ipsis 

verbis:RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 

R E C E B I M E N T O  D A  D E N Ú N C I A .  A U T O R I A 

DELITIVA.INDÍCIOS.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO. 

INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.DECRETO.GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA.DIVERSAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO 

IDÔNEA. RÉU FORAGIDO.1.No âmbito do habeas corpus/recurso em 

habeas corpus, somente é cabível o trancamento da ação penal quando 

houver comprovação inequívoca da ausência de justa causa, seja em 

razão da atipicidadeda conduta supostamente praticada pelo acusado, 

seja da ausênciadeindícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda 

daincidênciadecausa de extinção da punibilidade, o que não é o caso dos 

autos.2. Não há que se falar em ausência de justa causa para a ação 

penal, já que, para que fosse possível uma maior averiguação a respeito 

da alegada negativa de autoria, seria imprescindível o exame do material 

fático-probatório da lide, o que é inviável na via eleita.3.As prisões 

cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser 

decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos 

concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito 

constitucional à liberdade de locomoção. 4. No caso, a decretação da 

prisão preventiva está baseada no fato de que o recorrente possui 

diversas ocorrências policias registradas contra si, não se podendo 

olvidar a informação de que se encontra foragido.5. As supostas 

condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si 

sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos 

elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.6. Recurso em habeas 

corpus improvido.(RHC 81.564/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017)PENAL. 

PROCESSO PENAL.HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO.HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EVASÃO 

DO DISTRITO DA CULPA.PRISÃO PREVENTIVA.AUSÊNCIA DE REQUISITOS 

AUTORIZADORESDAPRISÃOPREVENTIVA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

NÃO OCORRÊNCIA.NECESSIDADE DE ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO 

DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1.O Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como 

sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão 

criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade 

ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.2.A fuga do 

distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é 

fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia 

preventiva que se revela imprescindível para o fim de assegurar o 

cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de 

obstaculizar o andamento da açãocriminale evitar a ação da justiça.3.No 

caso dos autos, o crime ocorreu em 4/6/2012 e, mesmo tendo sido 

decretada a preventiva, esta nunca foi cumprida, pois o paciente 

encontra-se na condição de foragido.4.Condições favoráveis do réu, 

ainda que comprovadas, não têm, por si só, o condão de revogar a prisão 

cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua 

necessidade.5. Habeas Corpus não conhecido.(HC 368.322/PI, Rel. 

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 

18/10/2016)Post, nos termos do art. 311 do CPP, DECRETO a PRISÃO 

PREVENTIVA do(a) acusado(a) ALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA, já 

qualificado(s) nos autos, para tanto, EXPEÇA-SE mandado de prisão ante 

tempus.Face a resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, 

DETERMINO que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado 

de prisão no BNMP.Sem prejuízo do acima exposto, forte no artigo 396-A, 

§ 2°, determino a intimação da DPE, para que esta cumpra na integridade o 

despacho de fl. 165, haja vista certidões de fls. 191, 198, 201 e 205 

apresentando resposta à acusação no prazo legal.Superado o decêndio 

legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por 

atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins 

do artigo 397 et seq do CPP.Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato 

Grosso atuante no feito.Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162010 Nr: 10304-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA DOS SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAOLA DOS SANTOS CAVALCANTE, 

Filiação: Maria de Fatima dos Santos Cavalcante e Francisco dos Santos 

Cavalcante, data de nascimento: 25/10/1991, brasileiro(a), natural de São 

Luiz-MA, solteiro(a), Telefone 6 9 9664 7898. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que, na data de 06 de novembro de 

2016, por volta de e12h50min., em vias públicas, nas proximidades à 

chácara Casarin, no bairro Industrial, nesta uber, a denunciada PAOLA 

DOS SANTOS CAVALCANTE, em concurso de agentes com um terceiro 

não identificado medante violência e grave ameaça, subtraíu para si ou 

para outrem a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em moeda 

corrente, de propriedade da vítima. O MinistérioPúblico oferece denúncia 

em face de PAOLA DOS SANTOS CAVALCANTE, como incurso no artigo 

157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 0 3 0 4 - 9 6 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 0  C ó d i g o : 

162010VISTO/MV.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou PAOLA DOS SANTOS CAVALCANTE, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código 

Penal, tendo em vista os fatos ocorridos.Sem embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 
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tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184389 Nr: 429-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUXILIADORA APARECIDA DA SILVA, 

Cpf: 01074029127, Rg: 1655469-8, Filiação: de Maria Santa da Silva e 

Apolonio Venezuela da Silva, data de nascimento: 16/04/1981, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, casado(a), empregada doméstica, 

Telefone 66-99937-2585. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do requerido, acima qualificado, acerca 

das medidas protetivas desferidas em seu desfavor transcritas abaixo.

Resumo da Inicial: Alega a vítima necessitar da medida protetiva em testilha 

por estar sofrendo violência física, moral, psicológica e emocional por 

parte do agressor epigrafado, conforme relato e pedidos precisos e 

esclarecedores ínsitos na representação policial sub examine.

Despacho/Decisão: Processo: 429-34.2018.811.0040 (cód igo : 

184389)VISTOS/MVTrata de Pedido de Providências Protetivas em favor 

da vítima AUXILIADORA APARECIDA DA SILVA, diante da prática de 

violência doméstica, por parte do indiciado SERGIO FELIX, devidamente 

qualificados nos autos em análise.Alega a vítima necessitar da medida 

protetiva em testilha por estar sofrendo violência física, moral, psicológica 

e emocional por parte do agressor epigrafado, conforme relato e pedidos 

precisos e esclarecedores ínsitos na representação policial sub examine. 

A Lei n. 11.340/2006 (conhecida como Lei Maria da Penha) tratou de 

questões não só criminais, mas também cíveis, envolvendo violência 

doméstica ou familiar nas suas mais variadas facetas (física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral). O quadro desenhado nos autos aponta para a 

configuração de violência e/ou ameaça à integridade pessoal da(s) 

vítima(s), na forma descortinada no caderno policial em tablado, sendo que 

no atual estágio do feito e para a aplicação da medida protetiva, não se 

pode exigir a certeza de que os fatos realmente se deram como alegados, 

contentando-se apenas com a sua plausibilidade, sob pena de se 

inviabilizar o próprio instituto da presente medida cautelar satisfativa 

atípica, a qual se dá de forma unilateral, provisória, excepcional e em 

caráter de urgência. Vislumbrando que as medidas aplicadas são 

reversíveis, não se vê obstáculo para a tutela da integridade pessoal da 

vítima. Afinal, o não deferimento do pleito é que poderia redundar em 

consequências muitas vezes irreparáveis (periculum in mora 

inverso).Dessa feita, na forma e com supedâneo no artigo 18 et seq da Lei 

11.340/2006, defiro parcialmente os pedidos formulados pela requerente e 

pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, DETERMINO as seguintes 

providências sobre o pedido formulado, independentemente da prévia 

audiência do agressor (art. 19, § 1.º da Lei n.º 11.340/2006), para o fim 

de:a)Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;b)Proibição do 

requerido de se aproximar da(s) ofendida(s), devendo permanecer a uma 

distância mínima de 1000 (mil) metros;c)Proibição de o agressor manter 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação; d)Proibição do agressor de frequentar a residência da(s) 

vítima(s), bem como, seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que 

a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) integridade pessoal; 

e)Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores;f)Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa 

oficial de proteção e atendimento;g)Recondução da ofendida e 

dependentes ao respectivo domicilio após afastamento do agressor;As 

demais medidas protetivas requeridas ficam indeferidas, pois não houve 
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demonstração concreta da necessidade, ou dos respectivos 

requisitos.NOTIFIQUE pessoalmente a VÍTIMA e requerido para 

conhecimento e cumprimento desta decisão e, sendo necessário, 

expeça-se carta precatória, para cumprimento imediato, ut CNGC/MT.Fica 

o requerido advertido que o não cumprimento da determinação poderá 

importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o 

caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão 

preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 2º, c/c artigo 20, da Lei nº 

11.340/2006.Ainda, deverá a ofendida ser cientificada que, de acordo com 

o artigo 28, da Lei nº 11.340/2006, terá garantida sua assistência judiciária 

pela Defensoria Pública atuante neste Juízo, se assim desejar e manifestar 

expressamente perante a DPE. A presente medida de proteção, fixada em 

cognição não exauriente, de cunho cautelar, produzirá efeitos pelo prazo 

de 06 (seis) meses, podendo ser renovada se expressamente assim 

solicitar a ofendida, que assim será esclarecida pelo arauto quando da 

intimação desta decisão. Destarte, superado tal prazo de 06 (seis) meses, 

havendo expressa manifestação da ofendida, certifique e a 

conclusão.Não havendo manifestação da ofendida, certifique e a 

conclusão mediante triagem própria do escaninho 25.Ciência ao 

representante do Ministério Público, bem como às policias civil e militar 

para conhecimento e fiscalização do cumprimento das medidas protetivas 

deferidas.Sem prejuízo do acima exposto, determino que as partes sejam 

submetidas à audiência de mediação/conciliação no CEJUSC, para tanto, 

DESIGNO o dia 22/11/2017 às 17:40hs, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo as partes serem intimadas pelo menos 

05 (cinco) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Serve a presente decisão como mandado e/ou carta 

precatór ia  o qual  poderá ser  cumpr ido pelo of ic ia l 

plantonista.Intimem-se.Cumpra, providenciando o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2018.PAULA SAIDE BIAGI MESSEN 

MUSSI CASAGRANDEJuíza de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 12 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 012/2020/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO a permuta realizada entre os Magistrados Francisco Ney 

Gaíva e Anderson Gomes Junqueira, bem como entre os servidores;

RESOLVE: Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 08/2020/DF que 

estabelece a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais 

de Justiça para o mês de Fevereiro, a saber: I - JUÍZES E GESTORES DA 

COMARCA

 DATA JUIZ SERVIDOR 03/02 a 07/02 Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 

(2ª Vara Criminal) Claudilene Gonçalves Fidelis 17/02 a 21/02 Dr. 

Francisco Ney Gaíva (4ª Vara Cível)

 Imerildes Alves de Brito 26/02 a 28/02 Dr. Anderson Gomes Junqueira (3ª 

Vara Cível)

 Elizabeth Perez II - JUÍZES E GESTORES DO POLO DATA JUIZ SERVIDOR 

31/01 a 03/02 Dra. Anna Paula Gomes de Freitas(2ª Vara Criminal) Breno 

de Faria 14/02 a 17/02 Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho (2ª Vara Barra do 

Bugres) Imerildes Alves de Brito Art. 2º - Determinar a fixação da presente 

no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar cópia ao Ministério 

Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 

Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. Art. 3° - Esta 

Portaria entra em vigor a partir de sua homologação. Publique-se. 

Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 

12 de fevereiro de 2020.ANDERSON GOMES JUNQUEIRA Juiz de Direto 

Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127270 Nr: 6156-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GRACIANO PEREIRA, JOSEFA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11.122/MT, RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - OAB:14361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:OAB/MT 9863, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:MT 6.000, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 573, tendo em conta que se trata de título 

executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo, 

aguardando eventual manifestação da parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Barra do Bugres e o 

teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 172, em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244619 Nr: 12468-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

181/181-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Campo Novo do Parecis, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 22519-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as cartas de citação de fls. 59/63 foram todas devolvidas 

pelo Correio com informação "Mudou-se" (carta de fl. 59, correspondência 

de fl. 72), "Não Existe o Nr." (cartas de fls. 60, 61 e 62, correspondências 

às fls. 64, 66, 67) e "Ausente", devolvida por três vezes a carta de 

citação de fl. 63, correspondências juntadas às fls. 70, 73 e 75. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264087 Nr: 27727-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PEDRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme acordado. Sem custas, uma vez 

que também DEFIRO a justiça gratuita à parte executada. PROMOVA-SE a 

transferência do valor bloqueado para a conta única, com a expedição de 

alvará judicial em favor da parte exequente, observando a conta bancária 

informada acima no vertente termo. Após, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Em tempo, restam prejudicados os pedidos 

de fls. 74/75 e de fls. 88/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312304 Nr: 12484-35.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA, JOSE OTONIO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM - OAB:6374, 

TIAGO SHIOJI TIUMAN - OAB:21.461

 Certifico que a contestação de fls. 140/161 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313613 Nr: 13559-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP TANGARA - CENTRO ODONTOLOGICO 

DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORRÊA DA 

COSTA - OAB:14506

 Certifico que a carta de intimação de fl. 127 foi devolvida pelo Correio com 

informação de "End. Insuficiente" (fl. 128), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de cinco dias, pugnando o que de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 323871 Nr: 21710-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos. Como acordado, DEFIRO a suspensão do trâmite processual pelo 

prazo de 15 dias. Após o que, se não apresentado o respectivo acordo 

para a homologação, automaticamente, ou seja: independentemente de 

qualquer ato judicial, retomará o prazo para a parte exequente/embargada 

impugnar os embargos (Código Apolo n. 330443), bem como terá o início 

do prazo de 05 dias para manifestar sobre a petição de fls. 82/82-verso e 

documentos de fls. 83/84. Tendo em conta o conteúdo do vertente ato 

judicial, ENCAMINHEM-SE, imediatamente, os autos à DPE. Após, 

CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328014 Nr: 24808-57.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN VARZEA GRANDE AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 332166 Nr: 1497-03.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAISY REDEZ JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINA DOLORES RODRIGUES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) sua 

profissão, (b) o endereço eletrônico das partes, bem como para (c) 

colacionar aos autos a procuração “ad judicia” outorgada à digna 

advogada subscritora da exordial, na forma do artigo 319, inciso II e artigo 

320, ambos do CPC, sob pena de extinção, conforme dispõe o artigo 321, 
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parágrafo único, da mesma lei.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, ESPOLIO DE HENRIQUE 

JOÃO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - 

OAB:OAB/RJ 177.509, RAFAEL PIMENTA - OAB:OAB/RJ 142.307, 

YASMIN PAIVA - OAB:OAB/RJ 220.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROTTER MEDA - 

OAB:25630/PR, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 VISTOS.

A hasta pública referida na r. determinação de fls. 620/621-v foi 

determinada nos autos da Carta Precatória nº 305-89.2016.811.0050 (cód. 

79090), oriunda do Processo nº 1095-88.1998.811.0055 (cód. 778), em 

trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, e não destes autos.

 Porém, o fato é que a r. determinação de fls. 620/621-v refere-se à 

decisão de fls. 559/561-v (e respectivo acórdão - AI 

1014766-97.2019.8.11.000 - fls. 614/618) proferida nestes autos, de modo 

que a determinação da Vice-Presidência do E. TJMT está direcionada a 

este Juízo.

 Assim, para o fim de dar integral cumprimento à determinação da E. 

Vice-Presidência, e considerando que o ato judicial cuja suspensão foi 

determinada está designado para esta data, determino seja remetida cópia 

da decisão de fls. 620/621-v ao Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do 

Parecis-MT, para instruir os autos da Carta Precatória nº 

305-89.2016.811.0050 (cód. 79090) e deliberações que entender 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142129 Nr: 1503-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO, MARLI 

CARDOSO COUTINHO, SUELI CARDOSO COUTINHO, SERGIO EDUARDO 

COUTINHO, VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ, Milton Cesar Coutinho 

Filho, ROSELI CARDOSO COUTINHO, Wanderley Luis Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos. DEFIRO a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 30 dias. 

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, 

valendo o silêncio como inexistência de composição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222814 Nr: 12296-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazer Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA PASSOS LEONCIO - 

OAB:82877, TIAGO LOPES DE MOURA - OAB:338.959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Barra do Bugres e o 

teor da certidão de fl. 113, em cumprimento a legislação vigente e ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 320064 Nr: 18811-93.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO, 

UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT 17088/O

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) se o requerimento de fls. 62/63 é suficiente 

para preencher o requisito da prévio requerimento administrativo para fins 

de prorrogação; e (b) o preenchimento dos requisitos no MCR-2.6.9 para a 

prorrogação.O item MCR-2.7 possui a seguinte redação:“7 - A fiscalização 

deve ser realizada: (Res 4.641 art 1º)a) em todas as operações de valor 

contratado igual ou superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);b) por 

amostragem, nas operações de valor contratado abaixo de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), conforme procedimentos descritos no item 8”.Dessa 

feita, como o valor de crédito rural liberado, conforme a Cédula de Crédito 

Bancário de fls. 33/38, supera R$ 800.000,00, a fiscalização é obrigatória. 

Posto isso, DEFIRO o pleito de exibição de documentos e, por isso, 

INTIME-SE o Banco da Amazônia para, no prazo de 15 dias, apresentar os 

laudos/relatórios condizentes às fiscalizações levadas adiante sobre a 

produção financiada.Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre o que fora apresentado.Por fim, INTIME-SE o Banco 

demandado para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório. A 

necessidade de prova pericial e oral será aferida após a apresentação 

dos documentos. Sem prejuízo das providências anteriores, no propósito 

de resolver amigavelmente o litígio, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 24 de março de 2020, às 14h30min, a ser conduzida por este Juízo, 

conforme autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC.INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305298 Nr: 6976-11.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNA DUARTE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB TRANSPORTES EIRELE - ME, SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEIXO SCHENAL - 

OAB:53.512 OAB/SC, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245/A, ELIO LUIS FROZZA - OAB:5.230 OAB/SC, 

GUILHERME MATHEUS ECCO - OAB:45.578 OAB/SC, JAQUELLINY 

MORAIS CARVALHO - OAB:26048/0, JOÃO ADRIANO BORGES DOS 

SANTOS - OAB:34.171 OAB/SC, JONY STULP - OAB:13.375OAB/SC, 

LUCAS BUGNOTTO FROZZA - OAB:53.144 OAB/SC, PAULO EGIDIO 

FROZZA - OAB:32.262 OAB/SC

 Certifico que a contestação de fls. 163/145 da denunciada à lide Sul 

América Companhia Nacional de Seguros foi apresentada dentro do prazo 

legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282175 Nr: 10776-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MONTEIRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 
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OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISPIM E LIMA LTDA ME, CNPJ: 

03997500000138, atualmente em local incerto e não sabido LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, Cpf: 26034735149, Rg: 738.475, 

brasileiro(a), natural de Alto Piquiri-PR, solteiro(a), empresario e atualmente 

em local incerto e não sabido REMILDA DE SOUSA LIMA, Cpf: 

33808902272, Rg: 0897369-5, Filiação: Maria Zazare de Souza Lima e 

Raimundo Barbosa Lima, brasileiro(a), natural de Porto Franco-MA, 

solteiro(a), empresaria. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima qualificadas, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do débito no 

valor de R$ 214.873,04 (Duzentos e catorze mil, oitocentos e setenta e 

três reais e quatro centavos), acrescido de custas, se houver, sob pena 

de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 

10%, nos termos do artigo 523 do CPC. Ficando cientes de que após o 

prazo acima mencionado, começará a contar o prazo de 15 (quinze) dias, 

para querendo, oferecerem impugnação, independentemente de penhora 

ou nova intimação, nos termos do artigo 525 do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos.Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a 

parte executada por edital, conforme o artigo 513, § 2º, inciso IV, do CPC, 

para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%.A parte executada deverá ser alertada que, 

na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Após, se transcorrer “in albis” o prazo 

para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

Na hipótese de depósito da quantia executada, a Secretaria de Vara 

deverá certificar se há conta bancária já informada pela parte exequente 

para a transferência.Se não houver, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, indicar conta bancária para a transferência, 

oportunidade em que deverá esclarecer se o valor depositado quita 

integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, valendo o 

silêncio como inexistência de remanescente.Em seguida, diante da conta 

bancária informada nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta 

bancária seja de titularidade do digno advogado e não se trate apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui 

procuração “ad judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a 

parte exequente ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por 

instrumento público. Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º da CNGC – Foro 

Judicial.No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º 

da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no 

tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.Por outro lado, 

na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar 

apenas de levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor 

do requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de 

levantamento de honorários e de débito principal, cada levantamento 

deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as providências 

necessárias, conforme acima delineado.Com a transferência, INTIMEM-SE 

as partes de tal providência, oportunidade em que, caso ainda não tenha 

sido intimado para esse propósito, a parte exequente deverá esclarecer 

se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.Independentemente das 

providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito 

passa a tramitar como cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 11 de fevereiro de 2020

Flávio Maldonado de Barros Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 5010-33.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Vistos.

Em caso semelhante, inclusive, julgado por este mesmo Juízo, o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão monocrática prolatada no Agravo em 

Recurso Especial n. 1.477.274-MT, acabou por extinguir o feito por 

ausência de interesse processual.

 Erigido ao patamar de precedente persuasivo, tal entendimento fora 

utilizado, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

também extinguir, de forma anômala, outra demanda julgada por este Juízo 

que também trata de prestação de contas, conforme se colhe do acórdão 

proferido na Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055.

 Logo, antes de prosseguir adiante, é preciso aferir se a vertente 

demanda é ou não idêntica/semelhante às àquelas acima referidas, de 

modo a ter ou não o mesmo destino.

 Antes, porém, de se concluir num ou noutro sentido, é preciso oportunizar 

às partes que contribuam para a formação da convicção do juízo, nos 

termos do artigo 9º e 10 do CPC.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre eventual extinção anômala do feito por ausência de interesse 

processual, nos moldes do precedente do STJ acima citado (Agravo em 

Recurso Especial n. 1.477.274-MT), empregado no acórdão proferido na 

Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055, demonstrando a distinção ou 

coincidência entre os litígios.

 No mais, a Secretaria de Vara deverá CERTIFICAR se houve inovação 

nos julgados acima citados (Agravo em Recurso Especial n. 1.477.274-MT 

e acórdão na Apelação Cível n. 0002670-82.2008.11.0055), juntando, se 

for o caso, o resultado de recursos interpostos/opostos sobre as aludidas 

decisões.

 Segue, com o vertente ato judicial, cópia da decisão monocrática e do 

acórdão em foco.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220001 Nr: 9963-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS, REGINA LUCIA 

RODRIGUES DALEFFE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:12395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 (...)Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) INDEFIRO mais uma 

vez o pedido para o julgamento do feito no estado em que se encontra (fls. 

723/726-verso). II-) INTIME-SE o perito para que, no prazo de 05 dias, (a) 

manifeste sobre a petição de fls. 723/726-verso, mormente se “o ESTUDO 

CADASTRAL das terras solicitado pelo Digno Perito já foi feito pelo 

INTERMAT, devendo ser consignado que o referido Instituto, após receber 

mapa e memorial descritivo com meio magnético das áreas objeto da 

usucapião (fls. 415/418), georreferenciamento, cadeia dominial, cópias de 

RG e CPF dos Autores, como previsto no Decreto Estadual n. 412/2011” 

(...), ou seja: se o estudo cadastral do Intermat de fls. 551/552 basta para 

a conclusão da perícia; (b) caso não baste conforme o que constar dos 

autos, os quais estarão, como sempre, à disposição do perito, e para 

evitar qualquer letargia nos atos seguintes, indique, de forma precisa, o 

que necessita e quem deve providenciar. III-) Após, se requerida alguma 

diligência pelo perito, independentemente de nova determinação, 

ATENDA-SE ao quanto solicitado, expedindo o necessário e consignando 

o prazo de 05 dias para resposta. IV-) (...)INTIME-SE a parte autora para, 

conforme a diligência solicitada pelo perito, cooperar para que seja levada 

a efeito com a maior celeridade possível, na forma do artigo 6º do CPC. V-) 

(...)CERTIFIQUE a Secretaria de Vara qual a data da arrecadação, qual a 

data do encerramento da falência e qual a data da homologação do acordo 

nos Autos sob Código Apolo n. 155127, com a indicação das respectivas 

folhas que se encontram. Após, INTIMEM-SE as partes, na forma dos 

artigos 9º e 10 do CPC, para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a 

certidão e sobre a possibilidade ou não de se contar, como período de 

posse para fins de usucapião, o período de tempo em que o imóvel 

permaneceu arrecadado na falência. Trata-se de questão que, quando da 

sentença, deverá ser abordada. Então, deve-se oportunizar às partes 

contribuir para a formação da convicção do Juízo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 319874 Nr: 18665-52.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIRSE COSTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANIR MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a pretensão externada pela petição de fls. 80/84, a verdade 

é que tal pleito já fora analisado pela decisão de fls. 76/78-verso. Afinal, 

da aludida decisão de fls. 76/78-verso constou que:

“Isso porque, a decisão de fl. 68 extinguiu o processo nos termos do art. 

485, inciso VIII, do CPC, diante da desistência requerida pela parte 

embargante (fls. 66/67), ao passo que bem condenou a desistente ao 

pagamento de custas e honorários, com fundamento do art. 90 do CPC.”

Bem por isso, se irresignada, a parte autora poderia ter se valido do 

recurso próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. 

Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão 

que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, 

também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto 

impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão 

dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a 

esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, 

Recursos, n. 2.4.4.3., p. 106). Quanto as questões de ordem pública, 

como não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e 

redecidi-las a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o 

de ofício ou a requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. 

CPC 505.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, 

Revista dos Tribunais, p. 1.241)

Logo, INDEFIRO o pleito em questão.

Posto isso, como já determinado à fl. 78-verso, CUMPRA-SE integralmente 

a decisão de fl. 68.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298639 Nr: 23671-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pela Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 293,92 (duzentos e noventa e três reais e 

noventa e dois centavos), nos termos da certidão de fl. 73, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Gisliane Pereira Alexandre, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298639 Nr: 23671-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 73 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212768 Nr: 4312-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON ALAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Certifico que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho 

os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias, os autos retornarão ao 

arquivo.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294166 Nr: 20270-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPO, CODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA 

- OAB:24.783/MT

 Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135354 Nr: 5536-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO APOLINÁRIO, ELIANE DAS 

GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA, ADRIANI JOSE APOLINARIO, ALEXANDRO 

APARECIDO APOLINARIO, FERNANDO APOLINARIO, EDILAINE 

APARECIDA APOLINARIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE APARECIDA ELIDIA DA SILVA 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Manoel Francisco Apolinário 

e Outros em relação aos bens deixados pela falecida Aparecida Elidia da 

Silva Apolinário.

O inventariante aportou petitório às fls. 271 /272, pugnando pela 

expedição de alvará judicial para a transferência do veículo 

Toyota/Corolla, placa XEI 18VVT, para o nome de Winicius Janones 

Martinelli, bem como requer sejam realizadas cópias autenticadas, tendo, 

desde já, juntado aos autos comprovante de pagamento das referidas 

cópias.

 Analisando o presente feito, verifico que já restou devidamente 

homologado de partilha às fls. 270/270-v, motivo pelo qual inexiste óbice 

para o acolhimento do pedido de alvará judicial para levantamento da 

quantia acima mencionada, bem como realização de cópias autenticadas.

Posto isso, DEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial autorizando a 

transferência do veículo, conforme requerido à fl. 271.

Outrossim, PROCEDA-SE o Sr. Gestor Judiciário com a realização 

autenticas, conforme requerido à fl. 272.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243910 Nr: 11923-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA - 

OAB:24.783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial a 

fim de:I – CONCEDER a guarda unilateral definitiva da criança DARLAN 

PENHA OLIVEIRA a requerente Rozilene Penha dos Santos, com os efeitos 

daí decorrentes, sem prejuízo de posterior revogação destaII - 

REGULARIZAR o período de convivência do genitor com a criança Darlan 

Penha Oliveira aos domingos das 08h às 18h, desde que a criança 

mantenha-se afastada da madrasta Mirian Aline.III - CONDENAR o 

requerido no pagamento da pensão alimentícia ao filho Darlan Penha 

Oliveira, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, valor atualmente de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois 

reais e cinquenta centavos), além de 50% das despesas extraordinárias 

como médicas, hospitalares, laboratoriais, farmacêuticas, odontológicas, 

devendo ser dada preferência à rede pública de saúde, material escolar e 

uniforme, todos mediante apresentação de notas e recibos, todo dia 10 

(dez) de cada mês, a contar da intimação.IV - DETERMINAR que o imóvel 

residencial, sob a matrícula nº 28.662, localizado na Rua 34, qda 07, lote 

01, Bairro: Residencial Barcelona, avaliado em aproximadamente R$ 

41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais), adquirido por meio do 

financiamento “Minha Casa Minha Vida”, passe a pertencer unicamente a 

Sra. Rozilene Penha dos Santos.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, porém, SUSPENDO 

tal condenação, na forma do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, já que DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com a lavratura do termo de guarda unilateral 

definitiva.OFICIE-SE ainda Caixa Econômica Federal (CEF) para que 

proceda com a transferência do imóvel de matrícula nº 26.289 a 

requerente Rozilene Penha dos Santos.Em seguida, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324932 Nr: 22518-69.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR OLIVEIRA - OAB:MT/ 

11692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa do seu advogado para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329703 Nr: 26030-60.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDMN, CMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa do seu advogado para que 

no prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da certidão do oficial de 

justiça juntada à fl, 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64219 Nr: 5717-98.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFFF, CFFDS, LDF, CEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, TONY HIROTA TANAKA - OAB:10060/MT

 Vistos.

Proceda-se com a juntada das informações de detalhamento de busca de 

imóveis em nome da parte executada.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 243.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136595 Nr: 6863-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT, 

Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56.780 OAB/MG

 Vistos.

Em análise dos autos, vejo que o presente feito trata-se de execução de 

honorários advocatícios.

Ocorre que, por equívoco este juízo determinou o desconto em folha de 

pagamento da parte executada a título de pensão alimentícia em favor da 

filha Jéssica Libório Miranda.

Assim, chamo o feito a ordem para revogar em parte a decisão de fl. 312, 

apenas no que se refere ao desconto em folha de pagamento.

Posto isso, CUMPRA-SE apenas os itens I, II, IV e V da decisão de fl. 312.

No mais, proceda-se com a correção na capa dos autos fazendo constar 

como parte exequente os procuradores Josemar Carmerino dos Santos, 

Paula Caroline Ferrarini e Naiara Cristina Tonetta.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 1469-16.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que o feito tramita sob o rito da coação 

física, previsto no art. 528, § 3º do CPC e que até a presente data não foi 

possível a intimação da parte executada, ou seja, esta não tem 

conhecimento do tramite da ação de cumprimento de sentença.

Ocorre que por equívoco este juízo deferiu os requerimentos formulados 

pela parte exequente às fls. 136/137, o que não condiz com o rito 

escolhido pela parte exequente.

Posto isso:

I – REVOGO a decisão de fls. 142/143, e, por consequência determino a 

baixa na restrição de veículo junto ao sistema Renajud.

II – INTIME-SE a parte exequente, através de seus procuradores, para no 

prazo de 05 (cinco) dias informar o atual endereço da parte executada ou 

querendo formular pedidos pertinentes, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295855 Nr: 21750-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GJMS, LMMSG, SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGG, MSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, em análise detida aos autos, nota-se que a parte requerida 

alegou em sede de preliminar a ilegitimidade para figurar no polo passivo 

da demanda, fundamentando seu pedido no o art. 1.694 c/c 1.697, ambos 

do Código Civil.

 Com efeito, a obrigação de prestar alimentos avoengos não se configura 

como argumento válido para o caso em tela, visto que não restou juntado 

aos autos documentos capazes de demonstrar que o genitor não possui 

condições de cumprir com a obrigação alimentar.

 Com isso, evidenciada a ilegitimidade passiva dos avós paternos, ora 

requeridos a extinção do feito é medida que se impõe.

 Amparando este entendimento, transcrevo, dentre muitos, os seguintes 

julgados:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO BISAVÔ PATERNO 

NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. Se inexiste título 

executivo judicial ou extra-judicial estabelecendo a obrigatoriedade do 

bisavô exequente a prestar-lhe alimentos, evidentemente é descabida a 

pretensão de vê-lo incluído no polo passivo da execução de alimentos. 

Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70058676115, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 09/04/2014) (TJ-RS - AI: 70058676115 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de 

Julgamento: 09/04/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 11/04/2014) (grifo nosso)

Posto isso, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, uma vez que 

se caracteriza ilegitimidade passiva da parte executada.

Custas pela requerente, contudo anotando ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.

Sentença publicada em audiência.

Proceda-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 297353 Nr: 22771-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVNG, RRNG, EGTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acordo entabulado entre as partes na presente audiência, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, celebrado 

nestes autos.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelas partes, contudo, anotando-se serem estas beneficiárias da 

justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes devidamente intimadas.

 Proceda o Sr. Gestor Judiciário com a inclusão da parte autora na oficina 

de pais e filhos.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 176751 Nr: 18835-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSON BASILE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAYA LUCHESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MALUF SOUZA - 

OAB:199536/SP, JULIANA DIAS MORAES GOMES - OAB:195778/SP, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora a requerida tenha sido 

devidamente citada (fl. 246), deixou transcorrer in albis o prazo para 

oferecer contestação, deste modo, decreto sua revelia.

Entretanto no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 338 de 925



verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 13h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, INTIME-SE a equipe 

técnica do Juízo, para que, procedam com a realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente, a fim de verificar a atual 

situação em que o adolescente se encontra, bem como a possibilidade de 

concessão de guarda definitiva do menor em favor do requerente, 

devendo juntar o relatório psicossocial antes da audiência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332167 Nr: 1499-70.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 17, que designo o dia 

16/03/2020 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332361 Nr: 1629-60.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 26, que designo o dia 

16/03/2020 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327340 Nr: 24284-60.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 18/19 , que designo o dia 

16/03/2020 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324876 Nr: 22481-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Guimarães 

Kominkevicz - OAB:26696-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 55/56, que designo o dia 

16/03/2020 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324879 Nr: 22483-12.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 80/82, que designo o dia 

16/03/2020 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327340 Nr: 24284-60.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 
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- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto 

à certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 25), abaixo transcrita: “Certifico eu, 

Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado 

expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Segunda Vara Cível e extraído 

dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço fornecido no mandado, 

nesta cidade e Comarca e ali sendo NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR Edson 

Cardozo, em virtude de não ter localizado o mesmo nem o endereço, 

busquei ainda informações com moradores locais, porem, sem sucesso. 

Devolvo o mandado por entrar em período de férias. O referido é verdade 

e dou fé. Tangara da Serra, 28 de janeiro de 2020.”

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332176 Nr: 1504-92.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEIS FIRMINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Shangri-lá, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332222 Nr: 1533-45.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANE DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro: Jardim Santa Izabel, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória expedida à Comarca 

de Campo Novo do Parecis-MT, para inquirição de testemunha, juntado a 

guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273414 Nr: 3753-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN HERBERT MARÇAL 

BERTOLUCI - OAB:337801/SP, JOSÉ AUGUSTO BERTOLUCI - 

OAB:82628/SP, JOSÉ VILELA DE FIGUEIREDO FILHO - OAB:94915/SP

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318663 Nr: 17749-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA GATTI MURAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 66, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329213 Nr: 25676-35.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR - SUPERMERCADOS LTDA - 

ECONOMASTER, FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS, JAQUELINE 

CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILLA MACHADO - OAB:15359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de três diligências ao oficial de justiça, 

no bairro: centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 
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comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330736 Nr: 425-78.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.TERRA ROXA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 1481-21.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, ERVI DALLA LIBERA, 

DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIA 

LTDA, EDMIR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16.642, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738 oab/mt, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 Certifico que, consoante determinação contida na decisão de fls. 

1281-1282 dos autos, intimo as partes para manifestarem quanto aos 

cálculos de fls. 1439-1446 dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ressaltando que o silêncio implicará em preclusão.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153704 Nr: 2364-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO DONIZETE GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLEGO - 

OAB:9.809 OAB/MT

 Certifico, haja vista a indicação das datas pelo leiloeiro em fl. 229, intimo 

as partes acerca dos leilões designados nos autos para a data de 

1.º/4/20, sendo o primeiro às 13h e o segundo às 15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226329 Nr: 15329-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE INÁCIO RIBEIRO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226341 Nr: 15333-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATUCHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, considerando que o endereço obtido junto ao SIEL é o 

mesmo indicado na carta prectória devolvida sem cumprimento à fl. 63, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233516 Nr: 22315-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, JURACI 

CANDIDA SOBRINHO, EMANUELLE CANDIDA SOBRINHO, ANTONIO 

ROBERTO SOBRINHO JUNIOR, RAFAEL CANDIDO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 329504 Nr: 25876-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ERNILTON DA SILVA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 24867/B

 Autos nº. 329504.

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por Luiz Alberto Wenzel de 

Siqueira em face de Banco do Brasil S/A e Ernilton da Silva Nunes, 

distribuído por dependência ao cumprimento de sentença de cód. n.º 

227579, que foi ajuizado pelo Banco do Brasil S/A em face de Garra 

Sementes e Fertilizantes Ltda – Me, Ernilton da Silva Nunes e Aparecida 

Pedro da Silva Nunes.

 Em apertada síntese, alega a parte embargante que o veículo penhorado 

nos autos em apenso é de sua propriedade, tanto que possui o recibo de 

compra e venda gravado em seu nome desde a data de 11/06/2014, com 

firma reconhecida do vendedor Ernilton da Silva Nunes, ora executado.

 Em razão disso, pugnou para que seja liminarmente expedido mandado de 

manutenção da posse do bem, bem como pela suspensão das medidas 

constritivas sobre o bem.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/15.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, ressalto que nesta fase de cognição sumária, resta-me 

somente aferir a presença dos requisitos insculpidos no art. 677 do 
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Código de Processo Civil, cujo caput transcrevo in litteris:

 “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunha.”

 Nessa linha de ideias, por mais uma ocasião ressalto que a presente 

apreciação passa pelo crivo da cognição sumária, ou seja, longe de 

implicações de juízo meritório, destinando-se o presente momento 

processual a apenas aferir a aptidão da exordial em satisfazer os 

requisitos ensejadores dos embargos de terceiros.

 Pois bem. In casu, além da constatação de que a parte embargante é 

parte alheia à relação jurídico-processual estabelecida nos autos em 

apenso, vejo ainda prova sumária razoável quanto à comprovação de sua 

posse.

 Isso porque, o documento de fls. 13/13 vº demonstra que o bem foi 

adquirido pelo embargante em 11/06/2014, ou seja, antes do ajuizamento 

da execução em apenso.

 Assim, ainda que a parte embargante não tenha realizado a transferência 

do veículo junto ao DETRAN, não significa que a embargada seja a legítima 

proprietária, por se tratar de procedimento administrativo.

 Nessa linha de idéias, dispõe o art. 678 do Código de Processo Civil que:

 “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

 Assim, para que haja a concessão da liminar, basta que, em cognição 

sumária, fique demonstrada a posse ou propriedade do embargante e a 

sua qualidade de terceiro, o que restou satisfatoriamente demonstrada na 

inicial. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA NOS AUTOS DE BUSCA E 

APREENSÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A condição de proprietário 

ou possuidor do imóvel objeto de constrição judicial é requisito 

imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, 

do CPC. Presente tal requisito é imperativo o deferimento da liminar.” (AI 

96488/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016)

 Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro e, com fundamento no 

art. 678 do Código de Processo Civil, suspendo as medidas constritivas 

sobre veículo Toyota Hilux/Jipe, Ano/modelo 2000, Placa DAX 6255, 

Chassi n° JTB11GNJ5Y0066115, objeto de penhora via RENAJUD nos 

autos em apenso (Código 227579), bem como defiro a manutenção do 

embargante na posse do bem, devendo ser realizada a baixa somente da 

restrição de circulação junto ao sistema RENAJUD.

 Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.

Considerando que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, nos termos do art. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 

de março de 2020, às 15h: 30 minutos a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Intime-se a parte embargante da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte embargada, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os embargados inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte embargada alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte embargante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255803 Nr: 21260-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DAS GRAÇAS SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº. 255803.

Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 276 decorreu o prazo para a 

parte requerida manifestar-se sobre o alegado descumprimento da 

obrigação de dar baixa na restrição interna, bem como de comprovar que 

cumpriu a decisão, desta permanecendo inerte.

 Diante disso, intime-se a parte Requerente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 06 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215506 Nr: 6431-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 215506.

 Natureza: Monitória.

Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requerido: Wilson Gonçalves de Medeiros.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor 

de Wilson Gonçalves de Medeiros, na qual o Requerente alega ser credor 

da importância de R$ 8.286,97 (atualizado até a data de ajuizamento da 

ação), decorrentes de nota de crédito rural sob o nº 40/02380-x.

 A inicial foi recebida às fls. 04/33, sendo determinada a citação da parte 

requerida.

Após esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte requerida, foi 

determinada a sua citação por edital, conforme fls. 47.

A requerida deixou transcorrer o prazo para pagar o débito ou oferecer 

embargos monitórios, razão pela qual foi lhe nomeada a Defensoria Pública 

como curadora especial, a qual apresentou embargos monitórios por 

negativa geral às fls. 89/91, tendo sido requerida a procedência dos 

embargos, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Às fls. 94/95 o Requerente apresentou impugnação aos embargos 

monitórios.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença.

A parte requerida não logrou êxito em comprovar a inexistência da dívida, 
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representada pelos documentos que instruíram a inicial, razão pela qual a 

medida que se impõe é a rejeição dos embargos monitórios e a conversão 

em mandado executivo, na forma do art. 702, parágrafo 8º, do Código de 

Processo Civil.

Destaco que os documentos de fls. 06vº/13 corroboram a tese da inicial, 

devendo a parte requerida ser efetivamente compelida a pagar a dívida 

cobrada por meio da presente ação monitória.

 Ademais, não tendo à parte Requerida comprovado a insuficiência de 

recursos, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos monitórios manejados pela parte Requerida e 

julgo procedente o pedido formulado pela parte Requerente, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial.

 Condeno a Requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Após, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora por edital para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 3843-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. MENDES & CIA LTDA ME, JOSÉ DIMAS 

MENDES, JOSE PIRES DA TRINDADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 Autos nº: 105073.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de nova tentativa de alienação do bem penhorado, uma 

vez que já foi recentemente realizada através do leiloeiro nomeado, sendo 

obtido resultado negativo, conforme fls. 260. Registro que o último leilão 

ocorreu no mês passado.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, nos 

termos do § 2º do art. 921 do Código de Processo Civil, determino desde já 

o arquivamento do feito, sine die, sendo que a partir daí começa a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 06 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288926 Nr: 16216-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA BERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288926.

 Vistos,

 Conforme petitório de fls. 63, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

120 (cento e vinte) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 07 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279432 Nr: 8590-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANISSE CUSTODIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão de fl. 79, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

os presentes autos e intimo novamente a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326937 Nr: 23978-91.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE RAMOS DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão de fl. 129, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

os presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, 

especialmente indicando o endereço atualizado da requerida, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264146 Nr: 27795-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH SANTOS RUEDELL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 343 de 925



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288480 Nr: 15913-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Certifico que, ainda falta ao requerido o pagamento dos 

emolumentos/custas do distribuidor no valor de R$ 110,19, a serem 

depositados na conta 10.4126-6, agência: 1321-8, do Banco do Brasil S/A, 

em nome de Josué Matheus de Mattos, PIS/PASEP: 101.09423-60-4 e CPF 

n.º 238.698.799-04. Sendo assim, intimo o requerido para efetuar referido 

pagamento, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62127 Nr: 3670-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCADORA FEST MIX LTDA ME, EZIVAL 

RIBEIRO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Autos nº: 62127.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 305/306, desse modo determino a busca de 

veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171516 Nr: 13025-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, ISRAEL VENDRAME, 

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT, 

Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 171516.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Ademais recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

364/365. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187326 Nr: 4486-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME, WAGNER CARAMALAC 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 187326.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 264/265, tendo em vista que eventuais bens 

imóveis podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante 

consulta ao CRI local, sendo que incumbe à parte exequente promover 

diligências para encontrar bens em nome da parte executada.

Nesta senda, a exequente pode também se valer da CEI (Central Eletrônica 

de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado 

de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora 

em todos os cartórios do Estado.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 322801 Nr: 20972-76.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE FERRAZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:MT/18.985

 Autos nº.: 322801.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296214 Nr: 21941-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADM. ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 296214.

Vistos,

Com todo respeito, diante da certidão circunstanciada de fls. 39/41, na 

qual a Sra. Oficiala relata que chegou a procurar um perito para lhe auxiliar 

na localização dos bens, entendo que por agora deve a parte credora ser 

intimada para indicar onde estão os imóveis que pretende avaliar. Sugiro 

que junte croqui de acesso com coordenadas UTM, bem como imagens 

plotadas do Google Earth.

Registro que, embora a execução se processe no interesse do credor, e 

quanto a isto não há dúvida, não quer dizer que a parte exequente possa 

delegar a este juízo todas as tarefas na busca da concretização de seu 

crédito, in casu a localização dos bens que recebeu em garantia.

Aliás, penso que até é melhor para a parte exequente primeiro localizar 

corretamente os bens, pois assim contrata quem desejar para executar 

esta tarefa, sendo certo que os honorários periciais certamente serão 

superiores ao que gastará para isso realizar administrativamente.

Localizados os bens, novamente conclusos.

Caso a parte exequente desconheça a real localização dos bens, 

devolva-se a precatória com nossas homenagens.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 10 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8276 Nr: 800-17.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

RICARDO BARRETO, TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO, JOÃO 

PARENTE DE SÁ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 8276.

 Vistos,

 Às fls. 501 foi determinada a realização de nova avaliação do imóvel 

penhorado nos autos.

 Às fls. 522/538 foi realizada a avaliação do imóvel penhorado.

 Às fls. 541/549 a parte executada impugnou o auto de avaliação e 

requereu a redução da penhora.

 Às fls. 551 foi determinada a intimação da parte contrária para se 

manifestar acerca do pedido de redução da penhora, bem como para 

apresentar a memória de cálculo atualizado do débito.

 Às fls. 555 a parte exequente manifestou contrário à redução da 

penhora.

 Às fls. 563/572 a parte exequente apresentou a memória de calculo 

atualizado.

 Intimada para se manifestar acerca da planilha de cálculo, às fls. 575/576 

o advogado da parte executada informou que houve a revogação do 

mandato outorgado no presente caso, por meio de contato telefônico, 

requerendo a intimação pessoal da parte executada.

 Pois bem. Acerca da revogação do mandato, o art. 111 do Código de 

Processo Civil, dispõe que:

“Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado 

constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 

(quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 .”

 Diante do artigo supra, é possível aferir que, em caso de revogação de 

mandato, cabe à própria parte a constituição de novo patrono, no mesmo 

ato, e se isso não ocorrer imediatamente, há a possibilidade de que seja 

realizado no prazo de 15 (quinze) dias.

 Sendo assim, entendo que a referência ao art. 76, feita no parágrafo 

único do art. 111, ambos do Código de Processo, é em verdade, uma 

referência às providencias descritas nos §§ 1º e 2º do art. 76 e não ao 

caput:

 “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, 
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dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de 

justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência 

couber ao recorrido.”

 No caso dos autos, diante da noticiada revogação do mandato pelo 

patrono da parte executada (fls. 575/576), não há que se falar em 

intimação pessoal da parte para regularização da sua representação 

processual. Nesse sentido os julgados ora colacionados:

Obrigação de fazer. Revogação de mandato pela própria parte 

constituinte. Devolução de prazo da apelação pela julgadora singular, após 

grande lapso de tempo entre tal revogação e a regularização da situação 

processual. Descabimento. Aplicação dos arts. 111 e 76 §§ 1º e 2º do 

CPC. Regularização que cabe à própria parte, independentemente de 

intimação, no próprio ato, ou nos subsequentes 15 dias. Inércia que não é 

justa causa para suspensão do processo ou devolução de prazo para 

manifestação nos autos. Recurso da entidade ré provido. (TJSP; Agravo 

de Instrumento 2195601-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; 

Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros 

- 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 

21/08/2019) (Original sem grifo)

“PROCESSO CIVIL – Medida Cautelar de busca e apreensão – 

Cumprimento de sentença - Revogação de mandato pela própria 

parte-constituinte – Pedido de suspensão do feito até a regularização da 

representação processual – Descabimento – Aplicação dos artigos 111 e 

76, NCPC - Regularização que cabe à própria parte independentemente de 

intimação – Inércia que não é justa causa para suspensão do processo ou 

devolução de prazo para manifestação nos autos – Recurso desprovido.” 

(TJSP; Agravo de Instrumento 2047531-58.2017.8.26.0000; Relator (a): 

Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de 

Registro: 12/06/2018) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelo patrono da parte 

executada às fls. 575/576.

 Por conseguinte, considerando que a parte executada ainda não 

constituiu novo advogado nos presentes autos, aguarde-se o prazo de 15 

(quinze) dias, sendo certo que, caso a parte executada não regularize 

sua representação processual no referido prazo, desde já fica decretada 

sua revelia, conforme estabelece o parágrafo único do art. 111 e inciso II, 

do § 1º, do art. 76, ambos do Código de Processo Civil.

 Regularizada a representação processual pela parte executada ou 

certificado o decurso de prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos 

para análise da impugnação ao auto de avaliação e pedido de redução de 

penhora formulado às fls. 541/549.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13240 Nr: 2194-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE, 

JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Autos n.º 13240.

Vistos,

 Às fls. 557 foi certificado que decorreu o prazo para que as partes 

impugnassem a avaliação de fls. 547/549.

 Ante o exposto, homologo a avaliação de fls. 547/549.

 No mais, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 528/529 (item 7 e 

seguintes).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 325482 Nr: 22881-56.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 325482.

 Natureza: Alvará judicial.

 Requerente: Maria Helena Rocha da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por Maria Helena Rocha da 

Silva, para o levantamento de valores existentes a título de PIS e FGTS em 

nome do de cujus Vantuir Marques da Silva junto a Caixa Econômica 

Federal.

 Recebida a inicial às fls. 36, foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita e determinada a expedição de ofício ao INSS para informar quanto 

à existência de dependentes em nome do de cujus, bem como à Caixa 

Econômica Federal para que esta informasse acerca da existência de 

valores em nome do mesmo.

Às fls. 40 a Caixa Econômica Federal informou a existência de valores não 

recebidos em nome do de cujus.

O INSS informou, às fls. 42, a ausência de dependentes habilitados.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Nos termos da Lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus em conta bancária, que não foram por ele 

utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento do Sr. Vantuir 

Marques da Silva (certidão de óbito às fls. 14) e a condição da Requerente 

de herdeira, conforme documentos de fls. 05, 13 e 14, e a existência de 

valores (fls. 40), além de não haver notícia nos autos acerca da existência 

de bens a inventariar.

Assim, preenchidos todos os requisitos legais inerentes à espécie, o 

pedido de expedição de alvará merece ser acolhido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando a requerente Maria Helena Rocha da Silva a levantar os 

valores existentes junto a Caixa Econômica Federal em nome do de cujus 

Vantuir Marques da Silva, informado às fls. 40.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 299264 Nr: 35-45.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO, COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DE PRODUTORES RURAIS DE SÃO JORGE, ESPÓLIO DE JESUS HONÓRIO 

DA SILVA, HILDA DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:269.989-SP, 

PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18.348-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º. 299264.
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Vistos,

A presente missiva foi distribuída com a finalidade de “proceder a 

penhora, avaliação, depósito do bem do executado, qual seja, o Sítio Bom 

Jesus, Zona Rural, na cidade de Tangará da Serra/MT”.

Após a realização de algumas diligências pela Sra. Oficiala de Justiça, às 

fls. 32/34 certificou que, dirigindo-se ao endereço informado no dia 

22/10/2019, após diligências necessárias, procedeu com a penhora e 

avaliação do bem de matrícula nº. 2.251 pertencente ao espólio do 

Executado e que após realizada a penhora depositou o bem em mãos da 

Sra. Hilda Dantas da Silva a qual aceitou o encargo de fiel depositária.

Ato contínuo informa a Sra. Oficiala que procedeu com a penhora e 

avaliação do imóvel de matrícula nº. 2.251, bem como, relata que intimou a 

Sra. Hilda apenas do mandado e não da penhora, uma vez que, que não 

tinha meios de redigir o auto de penhora, avaliação e depósito naquela 

localidade, assim afirma ter trocado contato com a Sra. Hilda a fim de que 

posteriormente assinasse o termo.

Todavia, passado algumas semanas sem conseguir contato com a Sra. 

Hilda, a Oficiala alega ter retornado ao local do Sítio e constatado que a 

mesma não se encontrava mais residindo ali, e, conversando com 

moradores da região, tomou conhecimento de que a Sra. Hilda se mudou 

para o município de Campo Novo dos Parecis-MT.

Às fls. 37/38 o Exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, uma vez 

que em atendimento ao artigo 841, §3º, do CPC, houve a realização da 

penhora na presença da representante do Executado, motivo pelo qual, 

deve ser considerada a parte executada intimada.

Por fim, requereu a juntada do comprovante da guia de complementação 

de diligência da Sra. Oficiala de Justiça e que publicações e intimações 

sejam realizadas exclusivamente no nome dos causídicos apontados em 

fls. 37/vº, assim como seja realizada anotação na capa dos autos dos 

referidos advogados.

É o necessário à análise e decisão.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 32 a Sra. Hilda Dantas da Silva, 

representante do Espólio, ora Executado, foi devidamente intimada acerca 

da ocorrência da penhora, avaliação e depósito do bem imóvel de 

matrícula nº. 2251 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da 

Serra-MT, tanto que exarou sua assinatura no rodapé da referida página. 

Assim, por óbvio denota-se que a mesma estava ciente dos demais atos 

que ocorreriam no futuro com o aludido bem.

Além do mais, observo que conforme certidão de auto de penhora, 

avaliação e depósito e a certidão de fls. 33 e 34 lavrada pela Sra. Oficiala 

de Justiça atestam que a penhora foi realizada na presença da Sra. Hilda 

Dantas da Silva, tendo sido dada a esta ciência verbal do acontecido.

Nesse sentido, o artigo 841, §3º, do CPC é claro ao afirmar que o ato de 

penhora se realizado na presença do Executado, no caso em tela, na 

presença da representante do Executado, se reputa como intimado. Assim 

sendo, forçoso reconhecer que a intimação é válida.

 Desta maneira, como a finalidade da presente missiva é a realização da 

penhora, avaliação e depósito, o que já ocorreu, devolva-se a presente 

deprecata com as nossas homenagens, para que seja dado regular 

prosseguimento ao feito no juízo deprecante, cumprindo-me observar que, 

nem de forma genérica, foram determinados/autorizados atos 

expropriatórios pelo juízo deprecante.

Por fim, defiro o pedido para que publicações e intimações sejam 

realizadas exclusivamente no nome dos causídicos apontados em fls. 

37/vº, assim como seja realizada anotação na capa dos autos dos 

referidos advogados.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 307008 Nr: 8350-62.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE BEZERRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE REFFATI, LUCELIA RIBEIRO 

REFFATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 Autos nº: 307008.

 Vistos,

A parte requerida alegou, preliminarmente, em sua contestação de fls. 

65/85, a ilegitimidade ativa da parte autora, argumentando que os serviços 

de corretagem teriam sido, tem tese, praticados pela imobiliária R.P. DE 

OLIVEIRA EIRELI (POMPEU), sendo a parte autora, apenas colaboradora 

da empresa.

 Alegou também, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando 

que inexistiu qualquer contrato de prestação de serviços de corretagem 

com a parte autora.

 Considerando que as preliminares acima se confundem com o mérito da 

ação, elas serão analisadas em sentença.

 Como não existem outras preliminares, nem outras questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo 

saneado.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, que deverão ser arroladas 

tempestivamente (15 dias contados da intimação desta decisão).

Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) a existência 

de relação contratual entre as partes; b) existência da dívida e o quantum 

debeatur;

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de maio de 2020, às 16:30 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 316164 Nr: 15697-49.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - CAMPUS DE 

TANGARA DA SERRA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART 

DA SILVA - OAB:27.377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730

 Autos nº: 316164.

 Natureza: Ação declaratória.

 Requerente: Ana Carolina de Lima Rodrigues.

 Requeridos: Universidade de Cuiabá – Campus de Tangará da Serra - MT.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada em 10 de julho 

de 2019 por Ana Carolina de Lima Rodrigues em face de Universidade de 

Cuiabá – Campus de Tangará da Serra - MT, ambos qualificados na inicial.

 Alegou a parte autora, em resumo, ter sido surpreendida com uma 

indevida negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes oriunda 

da empresa requerida, sendo que realizou a sua graduação no curso de 

direito junto à requerida em junho de 2019, tendo sido por todo o período 

de sua graduação beneficiária de programas que fornecem bolsas de 

estudos como Educa Mais Brasil e o Fundo de Financiamento Estudantil – 

FIES.

 Declarou que entrou em contato com a requerida, tendo esta a informado 

que não haviam débitos pendentes, porém, permaneceu inerte em relação 

à anotação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por conta 

disso, pugnou pela concessão, em sede liminar de antecipação da tutela, 

para compelir a requerida a retirar seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito.

Requereu, no mérito, a procedência da ação para que seja declarada a 

inexistência do débito, bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos 

morais, além das custas e despesas processuais e honorários 
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advocatícios.

 Pugnou também pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, 

bem como pela aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 15/33.

 A inicial foi recebida às fls. 34/36, oportunidade em que foi deferida a 

tutela de urgência pretendida para o fim de determinar a exclusão do nome 

da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além da designação de 

audiência de conciliação.

 Foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça e a inversão do 

ônus da prova.

 Às fls. 40 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 41/56 a parte requerida apresentou contestação requerendo a 

retificação do polo passivo, e sustentando que a requerente realizou 

alguns aditamentos em valores equivalentes à metade das parcelas, além 

de ter se utilizado do Processo de Ajuste de Mensalidade, cursando uma 

carga horária maior do que a contratada, também acarretando em dívidas.

 Sustentou, com isso, a inexistência de dano moral, tendo em vista que a 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 

no exercício regular de direito.

Por conta de tais fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial e pela condenação da requerente ao pagamento da 

quantia de R$ 4.769,60.

A contestação foi instruída com os documentos de fls. 57/141 e foi 

impugnada às fls. 147/157, tendo sido trazidos novos documentos às fls. 

158/159.

 Determinada a especificação das provas, ambas as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Quanto ao pedido de retificação do polo passivo realizado pela requerida 

em sede de contestação, entendo que este deve ser deferido, haja vista a 

contestante se tratar de filial pertencente ao mesmo grupo educacional da 

requerida e, além disso, a autora não impugnou referido pedido.

Nesta senda, remetam-se os autos ao distribuidor para que este realize as 

retificações necessárias, bem como providencie esta secretaria o 

necessário para correção da capa dos autos.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Não tendo a parte requerida alegado preliminares e não havendo 

questões prejudiciais a serem decididas, passo imediatamente à análise do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

 Nessa esteira, verifico que a questão fática central é a declaração de 

inexistência de débito e a condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais.

 Analisando os autos, em que pese as articuladas assertivas lançadas 

pela parte requerida, entendo que não lhe assiste razão como se verá no 

curso da fundamentação.

 In casu, sustentou a parte requerida que a requerente realizou alguns 

aditamentos em valores equivalentes à metade das parcelas, além de ter 

se utilizado do Processo de Ajuste de Mensalidade, cursando uma carga 

horária maior do que a contratada, ensejando o dever de pagamento de 

certas quantias pela autora.

 Todavia, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar suas 

alegações a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 Em outras palavras, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de 

provar a legalidade da cobrança, não tendo trazido aos autos qualquer 

documento que fundamente a cobrança do débito, sendo que os supostos 

pagamentos em aberto que ensejaram as cobranças, nos extratos 

juntados às fls. 63/70, estão com o status de pagos, não havendo débito 

em aberto. Pelo próprio documento produzido pela parte requerida se 

verifica que não consta nenhum débito. Neste sentido, sobretudo, o 

documento de fls. 64, onde consta “Total em Aberto: 0,00”.

 Nesse passo, não há duvidas de que a inscrição do nome da parte autora 

no SERASA foi efetuada de forma indevida, eis que não restou 

comprovada a origem dos débitos cobrados pela requerida.

Assim, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 

pela parte requerida e o dano moral suportado pela parte autora.

Isso porque, quanto ao dano moral, na concepção moderna prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do 

dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no 

cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao 

assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, 

que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar 

o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os 

aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se 

configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de 

autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 

2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO INJUSTA. DANO MORAL EXISTENTE. 

PARÂMETROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. – Diante da ausência de provas da existência do 

débito negativado, considera-se que o apontamento do nome do 

requerente nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível 

a indenização pleiteada, ainda que se trate de pessoa jurídica – Deve ser 

mantido o valor da indenização por dano moral fixado em atenção aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já 

estabelecidos neste Egrégio Tribunal.”

(TJ-MG – AC: 10702150806363001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019) 

(g.n.)

Ademais, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito causam 

constrangimento, humilhação e vergonha, que são justamente os 

sentimentos que integram o dano moral.

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, resta agora ser discutido o 

valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social da autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

declarar a inexistência do débito objeto da inscrição discutida, bem como 

para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados a 

parte autora com a negativação de seu nome de forma indevida.

Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 348 de 925



art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305242 Nr: 6949-28.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK MASSAVI DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 24/01/2020, sem manifestação, o prazo para a 

parte requerida apresentar contestação. Desse modo, intimo a parte 

autora para requerer o que entender de dirieto, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ESPOLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA 

GOMES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Autos nº: 139495.

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte executada tem 

razão quanto ao pedido de revogação da decisão de fls. 279 quanto à 

aplicação da multa.

Embora o procurador do espólio tenha realmente deixado de se manifestar 

em tempo hábil, é fato que a execução está suficientemente garantida, 

tanto que este juízo inclusive já reconheceu excesso de penhora às fls. 

197/201, não havendo, então, razão para se aplicar multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Destaco que o fato da parte exequente não ter ainda conseguido 

satisfazer seu crédito não é razão suficiente para justificar a imposição de 

multa.

Ante o exposto, revogo a multa aplicada às fls. 279.

 Quanto ao prosseguimento da execução, diante do petitório de fls. 288, 

entendo que devo inicialmente determinar nova avaliação dos bens ainda 

penhorados, isso porque a de fls. 181/183 já vai completar 3 anos.

Registro que não fazer isso agora de ofício seria perda de tempo, já que 

certamente a parte devedora iria alegar desatualização, fazendo com que 

a execução retrocedesse a esta fase.

Ante o exposto, determino que sejam novamente avaliados os bens 

objetos das matrículas 22.458, 10.711 e 24.487, todas do CRI desta 

Comarca.

Após a avaliação, digam as partes.

 Não havendo impugnação, desde já nomeio o leiloeiro credenciado José 

Pedro Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo 

(Registro JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na 

Rua Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações acima, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 
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item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de fevereiro de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231753 Nr: 20558-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231753.

 Vistos,

Se houvesse conta e saldo nas instituições mencionadas às fls. 121, 

estas deveriam constar da declaração de imposto de renda já requisitada 

por meio de INFOJUD nos termos da decisão de fls. 94.

Assim, indefiro o pedido de fls. 120/121.

No mais, cumpra-se imediatamente a parte final da decisão de fls. 94, 

suspendendo a execução, uma vez que a parte exequente até hoje não 

indicou bem passível de penhora, sendo inadmissível que o processo fique 

tramitando sem qualquer resultado prático por falta de bens penhoráveis.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313720 Nr: 13657-94.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 11/10/2019 e em 25/10/2019, respectivamente, 

o prazo para a parte requerida purgar a mora e apresentar contestação, 

tendo permnecido inerte. Desse modo, intimo a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313762 Nr: 13695-09.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 06/12/2019 e em 21/01/2020, respectivamente, 

o prazo para a parte requerida purgar a mora e apresentar contestação, 

tendo permnecido inerte. Desse modo, intimo a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000329-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000329-46.2020.8.11.0055. 

REQUERENTE: MARIA ALVES PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução TJ-MT OE nº 

09, de 25/07/2019, a competência processar e julgar, exclusivamente, os 

feitos relativos à saúde pública, ajuizados a partir de 30.09.2019 

(Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, também 

passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os 

processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de 

cumprimento de sentença (art. 2º da Resolução TJ-MT OE nº 09/2019). 

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2º da referida 

Resolução), está 4° Vara Cível não tem mais competência para o 

julgamento do presente conflito, ou para providências tendentes ao 

cumprimento de eventual sentença proferida nos autos. Ante o exposto, 

declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 4° Vara Cível para o 

processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa 

dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se, promovendo-se o necessário, com urgência. Tangará da 

Serra-MT, 12 de fevereiro de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135133 Nr: 5287-10.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOUTO SCARPATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ISABELLA RODRIGUES CHAVES DE PAULA - 

OAB:OAB/MG 167.721, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5287-10.2011 (Cód. 135133)

VISTOS, ETC.

Considerando o pedido para a homologação da cessão de crédito, 

constituído nas fls. 198/217 (PJUS). Assim, determino a sua 

HOMOLOGAÇÃO, a retificação da titularidade do crédito e averbações 

devidas.

Outrossim, o referido valor deverá ser depositado, para que o crédito seja 

liberado a Cessionária, mediante alvará, com fulcro nos artigo 16 e seus 

parágrafos, da Resolução 115/2010 do CNJ, c/c os artigos 19 e 21, da 

Resolução 458/2017 do CJF.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141382 Nr: 719-14.2012.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLAIR MAZZUCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 719-14.2012 (Cód. 141382)

VISTOS, ETC.

Considerando o pedido para a homologação da cessão de crédito, 

constituído nas fls. 105/123 (PJUS), a ciência do causídico fls.127. Assim, 

determino a sua HOMOLOGAÇÃO, a retificação da titularidade do crédito e 

averbações devidas.

Outrossim, o referido valor deverá ser depositado, para que o crédito seja 

liberado a Cessionária, mediante alvará, com fulcro nos artigo 16 e seus 

parágrafos, da Resolução 115/2010 do CNJ, c/c os artigos 19 e 21, da 

Resolução 458/2017 do CJF.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 201802 Nr: 16188-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo Cível nº. 16188-95.2015 cód. 201802

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, 

conforme certidão de fls. 145, aguarde-se o requerimento da parte 

credora, pelo prazo de 10 (dez) dias, se for de seu interesse, o 

cumprimento do julgado, na forma dos artigos 513, §1º do Código de 

Processo Civil.

 Não havendo provocação do interessado, decorrido o prazo acima 

mencionado, certifique-se e arquivem-se os autos e aguarde-se a 

manifestação da parte interessada, caso em que o feito será 

desarquivado para fins de cumprimento do julgado.

Às providências.

Intime-se.

Tangará da Serra, 31 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152923 Nr: 1589-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA NAVAS BERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1589-25.2013.811.0055 - Código 152923.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, é importante destacar que embora nos autos tenha sido 

determinada a reimplantação do benefício, a autarquia tem-se tornado 

inerte e consequentemente, não tem cumprido com a determinação deste 

juízo.

Assim, nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida 

a implantação/manutenção do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de Outubro de 2019.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148393 Nr: 8280-89.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECI DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8280-89.2012 Cód. 148393

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por Leci Dantas em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, visando a concessão de 

aposentadoria por invalidez. O feito foi julgado procedente.

 Após o trânsito em julgado da sentença, o INSS apresentou cálculo às fls. 

133/134v; do qual houve discordância por parte da parte autora, que 

informou o valor que entende devido as fls. 137/141.

 O instituto requerido então e manifestou às fls. 143/146 alegando que o 

benefício executado foi paga administrativamente e que o benefício foi 

devidamente implantado, pugnando por fim pela fixação dos honorários em 

10%.

Novamente a autora se insurgiu as fls. 149. Aduz que o benefício somente 

fora pago após o pedido de cumprimento de sentença, assim como a 

implantação do benefício.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Razão assiste a parte autora. Denota-se pela informação de fls. 146 que o 

pagamento das parcelas executadas ocorreu em 23/04/2019, ou seja, 

após o pedido de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da parte autora de fls. 140/141 e 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exequendo. Sendo 

assim, proceda-se com a intimação da parte autora para que atualize o 

cálculo.

Após, deve o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 

3º II do Código de Processo Civil, com a ressalva de que para expedição 

da requisição de pagamento, devem ser descontados os valores quitados 

administrativamente.

 Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135605 Nr: 5781-69.2011.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILIA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-oab MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta julgo 

PROCEDENTE, os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda, embargando a decisão de fls. 91/92, sob a alegação de conter 

pontos contraditos.Feitos tais esclarecimentos, mantenho a habilitação dos 

herdeiros de fls. 139 e determino a intimação destes, por intermédio de 

sua advogada, para que proceda com a juntada do requerimento 

administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção.Uma vez 

comprovada a postulação administrativa, intime-se a requerida para que 

se manifeste no prazo de 90 dias. Após, conclusos.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 10 de fevereiro de 

2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132255 Nr: 2100-91.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da autarquia ré conforme 

planilha acostada ao feito, fls. 377v/378, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3º II do Código de Processo 

Civil.Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a 

expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela 

Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.Igualmente, 

existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais, 

nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são exequíveis a 

qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

autora, mediante dedução da quantia devida a exequente, de maneira que 

autorizo, desde já, tal expediente.Após o cumprimento da determinação 

supra, intime-se a exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção.Às 

providências.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 298273 Nr: 23386-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENCRIS GARCIA - 

OAB:26460/O, Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos constatei que, os laudos médicos e a pericia judicial 

mencionados na exordial (fls.02/04), e na impugnação (fls.27/29) pela a 

parte autora, não foram juntados nos autos pela mesma.

 Assim, intime-se o requerente para juntar a documentação faltante no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sob pena de extinção.

Com esses nos autos, abra-se vista ao requerido para que se manifeste 

no mesmo prazo e então conclusos para sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135725 Nr: 5918-51.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5918-51.2011 (Cód. 135725)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino que seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida. Na sequência, declinada a data 

aprazada, intime-se a parte autora PESSOALMENTE.

Em tempo, consigno que a intimação à expert deverá ser instruída com os 

exames constantes nos autos, podendo o requerente levar outros laudos 

que julgar pertinentes.

Impende salientar que caso o a perícia seja infrutífera, novamente, em 

decorrência de desídia da parte autora, o processo será extinto sem 

resolução de mérito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 1908-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA CUNHA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o demonstrado as fls. 141/141v, promova-se o 

arquivamento dos autos, eis que há muito se encerrou a prestação 

jurisdicional, quando da homologação de calculo e expedição da 

competente ordem de pagamento (RPV ou precatório).

Assim, ao arquivo definitivo, pois novos pedidos deverão ser veiculados 

na ação competente, tendo se esgotado o objeto da presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189460 Nr: 6253-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 VISTOS

O caso em comento se amolda a hipotese enfrentada pelo STJ no TEMA 

987.

 Assim, cumprindo a determinação do Superior Tribunal de Justiça deverá 

permanecer o feito suspenso até o julgamento do recurso repetitivo.

Às providencias de arquivamento atinente a suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145335 Nr: 5006-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

As providencias judiciais e administrativas já foram tomadas. Assim, 

certificado o pagamento, ao arquivo defintivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124877 Nr: 3820-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. DOS SANTOS & CIA LTDA, WILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS, JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON RODRIGUES DOS SANTOS, Cpf: 

25650408904, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de W. R. DOS SANTOS & CIA 

LTDA, WILSON RODRIGUES DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1733/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

 - Valor Total: R$25.438,10 - Valor Atualizado: R$25.438,10 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.1) Inicialmente, DEFIRO o petitório de fls. 

retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário para citar a parte 

executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. 2) Não ocorrendo o 

pagamentono prazo de 05 (cinco) das, voltem os autos conclusos para 

constrição via BACENJUD e RENAJUD.3) Após tais providências, havendo 

ou não constrição, caso se mantenha silente o executado no prazo dos 

embargos (art. 16 LEF), nomeio como curadora ao revel a Defensoria 

Pública desta Comarca (artigo 72, II e paragrafo único NCPC), devendo ser 

intimada por meio do (a) defensor (a) responsável deste nomeação.Desde 

já ressalto a mudança na praxe anteriormente adotada, eis que até mesmo 

a ausência de curador especial ao executado revel não tem o condão de 

tornar nula a citação por edital efetivada, visto que sua nomeação 

somente ocorrerá em momento posterior à triangulação processual, 

quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato citatório, o réu se 

manteve revel.4) Outrossim, não comparecendo o executado ao feito e 

não encontrado bens, mister se faz atentar ao decidido nos autos do 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), pois os autos 

serão declarados suspensos, cabendo a parte exequente demonstrar a 

existência de bens.Tangará da Serra/MT, 23 de Setembro de 

2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNA RAFAELA 

RABELO LUIZ, digitei.

Tangará da Serra, 18 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135161 Nr: 5309-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FARIA DA GAMA, WELITON UNGARO 

DUARTE, VANIA REGINA LADEIA TRETTEL, WANDERLEY RELIQUIAS 

SANTOS, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO FARIA DA GAMA, Cpf: 

02051323755, Rg: 07731353-4, Filiação: José Antonio Fraga Gama e Nelzi 

Faria da Gama, brasileiro(a), casado(a), medico, atualmente em local 

incerto e não sabido WELITON UNGARO DUARTE, Cpf: 79151540100, Rg: 

1104529-9, Filiação: Maria José Ungaro Duarte e Ercio Duarte, data de 

nascimento: 09/04/1977, brasileiro(a), natural de Trê Lagoas-MS, 

casado(a), secretário municipal, atualmente em local incerto e não sabido 

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA, Cpf: 34459987104, Rg: 0398163-0, 

Filiação: Maria Celestina Bezerra e Jose Bezerra da Costa, data de 

nascimento: 06/10/1966, brasileiro(a), natural de Acari-RN, casado(a), 

autonomo, Telefone 8401 - 6942, atualmente em local incerto e não sabido 

VANIA REGINA LADEIA TRETTEL, Cpf: 48873667104, Rg: 251603, 

brasileiro(a), divorciado(a), aposentada e atualmente em local incerto e 

não sabido WANDERLEY RELIQUIAS SANTOS, Cpf: 52234886104, 

brasileiro(a), solteiro(a), servidor público comissionado, Telefone 

9987-3334. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Inominada, ajuizada pela Câmara 

Municipal de Tangará da Serra, representada pelo seu Presidente Miguel 

Romanhuk, contra Renato Faria da Gama, Weliton Ungaro Duarte, 

Wellington Rossiter Bezerra, Vânia Regina Ladeia Trettel e Wanderley 

Relíquias Santos e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida. Desta 

feita, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com suporte no 

artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência dos requeridos, os condeno ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerente, correspondente a 10% do valor 

da causa R$ 100,00 (cem reais), entrementes, por ser irrisório, nos termos 

do artigo 85, §8º, do novo Código de Processo Civil, fixo em R$700,00 

(setecentos reais) em razão do zelo e trabalho despendido pelo 

profissional.No mais, importante esclarecer que os juros moratórios 

incidirão, em relação aos honorários sucumbenciais, a partir do trânsito em 

julgado da presente demanda, nos termos do artigo 85, §16, do 

NCPC.Custas pelos demandados, pro rata.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2016.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136971 Nr: 7267-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, entrei em contato telefônico com o Procurador do Estado, 

Dr. Renério de Castro Junior, responsável pelo departamento de 

conferência e pagamento das Requisições de Pagamento Estaduais, 

oportunidade em que este afirmou que no Estado de Mato Grosso as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 353 de 925



aludidas requisições podem ser encaminhadas para a mencionada 

procuradoria juntamente com o processo, mediante carga dos autos, 

sendo assim, encaminho os autos em carga para a citada procuradoria, 

contendo as requisições pertinentes (cópias avulsas na fronte do feito), 

para que delas tomem ciência, bem como as providências cabíveis para o 

seu processamento, informando nos autos do processo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137007 Nr: 7302-49.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEIR PAIVA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, entrei em contato telefônico com o Procurador do Estado, 

Dr. Renério de Castro Junior, responsável pelo departamento de 

conferência e pagamento das Requisições de Pagamento Estaduais, 

oportunidade em que este afirmou que no Estado de Mato Grosso as 

aludidas requisições podem ser encaminhadas para a mencionada 

procuradoria juntamente com o processo, mediante carga dos autos, 

sendo assim, encaminho os autos em carga para a citada procuradoria, 

contendo as requisições pertinentes (cópias avulsas na fronte do feito), 

para que delas tomem ciência, bem como as providências cabíveis para o 

seu processamento, informando nos autos do processo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138850 Nr: 9284-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA ECO BIODIESEL LTDA, ALAN 

DJANGO PRIMON DA SILVA, ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AQUILA BORGES DE LIMA - 

OAB:20.718/0, JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - OAB:19934/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMAZONIA ECO BIODIESEL LTDA, CNPJ: 

08318504000166, atualmente em local incerto e não sabido ALAN 

DJANGO PRIMON DA SILVA, Cpf: 03199208100, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA, Cpf: 

72830107772, Rg: 20314191, brasileiro(a), solteiro(a), projetista, Telefone 

84074071. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A respeito, vejamos recente julgado: 1. O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da 

parte executada por meio do endereço informado nos autos ou constante 

da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor 

competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando 

as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 30 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163976 Nr: 1496-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CARLOS PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO CARLOS PAULINO DOS 

SANTOS, Cpf: 14828212817, Rg: 241084349, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Às fls.19/20 consta o pagamento dos 

honorários, restando apenas às sucumbências processuais.Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos autos. 

Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte executada por 

meio do endereço informado nos autos.Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 14 de Janeiro de 

2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164260 Nr: 2003-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAIAS DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. Todavia, conforme exposto à fls. 33 houve 

a quitação integral.A respeito, vejamos recente julgado:. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do 

débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo 

antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, 

não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário 

do que alega a agravante, as questões referentes às datas do 

ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da 

parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto 

recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos 

autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e negritei)Intime-se via edital 

caso infrutífera a intimação da parte executada por meio do endereço 

informado nos autos ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa 

judiciária, encaminhe-se ao setor competente para arrecadação.Após o 

trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, observadas 

as formalidades legais, realizando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de Fevereiro 

de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165302 Nr: 3877-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GRAMARIN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO GRAMARIN MIRANDA, Cpf: 

99263688168, Rg: 1249841-6, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Denota-se que, os honorários advocatícios 

foram devidamente quitados, restando apenas às despesas 

processuais.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 10 

de abril de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166267 Nr: 5586-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMIKO NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TOMIKO NAKAMURA, Cpf: 

17475422100, Rg: 982.720, solteiro(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, entendo inviável a condenação do 

executado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas, haja 

vista que a parte não integrou efetivamente a relação 

processual.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 30 de julho de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50829 Nr: 1106-39.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZ R. Z. PESSOA DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZ R. Z. PESSOA DE LIMA - ME, CNPJ: 

02547714000140. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso V do CPC, que o 

feito será extinto com resolução de mérito quando ocorrer à prescrição 

intercorrente.ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, V, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de prescrição 

intercorrente, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 
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pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição, se houver. 

Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da parte executada por 

meio do endereço informado nos autos.Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116003 Nr: 6044-72.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUPERMERCADO MODELO LTDA, CNPJ: 

00949610001531, atualmente em local incerto e não sabido ETELVINA 

REGINA MAGALHAES, Cpf: 90082613915, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, Cpf: 

35969784915, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES, Cpf: 40933121920, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ALDECIR PIEROZAN 

MAGALHAES, Cpf: 51260107949, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES, Cpf: 50308904168, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido CLAIRTON 

PIEROZAN MAGALHAES, Cpf: 70051844915, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$548,40, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: 1. O pagamento do tributo na 

esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida 

ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do 

CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido 

à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

22 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124820 Nr: 3830-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SOJA OESTE LTDA ME, 

EDUARDO UMBERTO SIMONETI, Nelson Alves dos Santos, LEONARDO 

UMBERTO SIMONETI, CLAUCIA MARIA ANDRIGHETO, GENI ALVES DOS 

SANTOS, FELIX UMBERTO SIMONETTI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL SOJA OESTE LTDA ME, 

CNPJ: 03003677000171, Inscrição Estadual: 131947966, atualmente em 

local incerto e não sabido EDUARDO UMBERTO SIMONETI, Cpf: 

72401346104, Filiação: Edevirges Geni Simoneti e Félix Umberto Simoneti, 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido NELSON ALVES DOS 

SANTOS, Cpf: 54659434915, Rg: 4103680, Filiação: Benedita Basilio dos 

Santos e Milton Alves dos Santos, data de nascimento: 13/04/1965, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não 

sabido LEONARDO UMBERTO SIMONETI, Cpf: 72401389172, Rg: 

1.254.498-1, brasileiro(a), agropecuarista, atualmente em local incerto e 

não sabido CLAUCIA MARIA ANDRIGHETO, Cpf: 13229516087, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GENI ALVES DOS 

SANTOS, Cpf: 55418317920, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido FELIX UMBERTO SIMONETTI, Cpf: 29793343915, Rg: 1.151.934, 

Filiação: Marcelina Rochete Simonetti e Luiz Valentim Simonetti, data de 

nascimento: 25/09/1953, brasileiro(a), natural de Erechim-RS, casado(a), 

engenheiro agrônomo e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

PEDRO ROCKENBACH, Cpf: 28506235019, Rg: 14312476, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A respeito, vejamos recente julgado: 1. O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da 

parte executada por meio do endereço informado nos autos ou constante 

da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor 

competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando 

as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de Fevereiro de 2019.FRANCISCO 
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NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231454 Nr: 20193-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DE CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILAINE DE CARVALHO DO 

NASCIMENTO, Cpf: 46028323187, Rg: 0341824-3, Filiação: Maria Carolina 

Garcia de Carvalho e Edwalter de Carvalho, data de nascimento: 

26/11/1962, brasileiro(a), natural de Araçatuba-SP, casado(a), Telefone 

0653261454. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fls. 15, houve 

a quitação integral.A respeito, vejamos recente julgado: 1. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do 

débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo 

antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, 

não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. 2. Ao contrário 

do que alega a agravante, as questões referentes às datas do 

ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da 

parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto 

recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos 

autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e negritei)Intime-se via edital 

caso infrutífera a intimação da parte executada por meio do endereço 

informado nos autos ou constante da CDA.Quanto as custas e taxa 

judiciária, encaminhe-se ao setor competente para arrecadação.Após o 

trânsito em julgado providencie-se o arquivamento dos autos, observadas 

as formalidades legais, realizando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de Abril de 

2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235152 Nr: 1352-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO DE FRANÇA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILDO DE FRANÇA BARBOSA, Cpf: 

17269032149, Rg: 620.346, Filiação: Francisca Maria de Jesus e 

Sebastiao de França Barbosa, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$519,62, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 

794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 2018.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito(em substituição legal)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236227 Nr: 2866-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA CAROLINA CARDOSO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZÉLIA CAROLINA CARDOSO MOREIRA, 

Cpf: 34674497191, solteiro(a), f. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, entendo inviável a condenação do 

executado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao 
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pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas, haja 

vista que a parte não integrou efetivamente a relação 

processual.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 30 de julho de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239747 Nr: 7411-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECY DE SOUZA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDECY DE SOUZA MATTOS, Cpf: 

03737403953, Rg: 417.626, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$227,48, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: 1. O pagamento do tributo na 

esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida 

ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do 

CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido 

à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239884 Nr: 7685-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LEAL DA SILVA, MANOEL LEAL DA 

SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL LEAL DA SILVA, Cpf: 

02184869104, Rg: 012189, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MANOEL LEAL DA SILVA-ME, CNPJ: 

03138245000178, Inscrição Estadual: 03138246/000178. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A respeito, vejamos recente julgado: 1. O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da 

parte executada por meio do endereço informado nos autos ou constante 

da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor 

competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando 

as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 31 de Janeiro de 2019.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 30616-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MARIA DE JESUS ESTRABIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIANA MARIA DE JESUS ESTRABIS, 

Cpf: 76674240125, Rg: 1603414-7, data de nascimento: 18/07/1927, 

brasileiro(a), natural de Alvares Florence-SP, viuvo(a), do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 
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ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Denota-se, que os honorários advocatícios 

foram devidamente quitados, restando apenas às sucumbências 

processuais.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 11 

de fevereiro de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268042 Nr: 30960-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): F. R. REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, 

CNPJ: 16954452000142. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fls. 15, houve 

a quitação dos honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes 

apenas as custas processuais. A respeito, vejamos recente julgado: O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da 

parte executada por meio do endereço informado nos autos ou constante 

da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor 

competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando 

as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 02 de abril de 2019.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268210 Nr: 31279-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSON LIMA DOS SANTOS VERCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALLYSON LIMA DOS SANTOS 

VERCIANO, Cpf: 97649465187, solteiro(a), medico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fls. 12, houve 

a quitação dos honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes 

apenas as custas processuais. A respeito, vejamos recente julgado: 1. O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da 

parte executada por meio do endereço informado nos autos ou constante 

da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor 

competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando 

as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2019.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268248 Nr: 31355-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO BIGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATALINO BIGOLIN, Cpf: 49476068949, 

Rg: 3.226.567-7, Filiação: Emilia Bigolin e Alcides Bigolin, data de 

nascimento: 24/12/1963, brasileiro(a), natural de São Domingos-SC, 

solteiro(a), engenheiro agrônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A respeito, vejamos recente julgado: 1. O 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação 

extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação 

executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao 

princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 

da LEF. 2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes 

às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da 

citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa 

do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos 

elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Superior Tribunal de 

Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.067.906; Proc. 2017/0054660-6; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 13/12/2017) (grifei e 

negritei)Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente 

realizada nos autos.Intime-se via edital caso infrutífera a intimação da 

parte executada por meio do endereço informado nos autos ou constante 

da CDA.Quanto as custas e taxa judiciária, encaminhe-se ao setor 

competente para arrecadação.Após o trânsito em julgado providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, realizando 

as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 07 de Fevereiro de 2019.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268265 Nr: 31389-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEISSNER & MEISSNER S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEISSNER & MEISSNER S/S LTDA, CNPJ: 

10678303000111. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do 

débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor 

às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este 

último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.Denota-se que, os honorários advocatícios 

foram devidamente quitados, restando apenas às despesas 

processuais.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos. Intime-se via edital caso infrutífera a 

intimação da parte executada por meio do endereço informado nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 09 

de abril de 2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FAUSTO GUSTAVO 

PAZDIORA DEMOLINER, digitei.

Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2019

Raisa Ferreira Wanderley Wasconcelos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 298567 Nr: 23606-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR IZEPILOVKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não existem matérias preliminares a serem analisadas 

ou irregularidades a serem sanadas, declaro o feito saneado e o remeto à 

fase instrutória.Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21/05/2020, às 14h00. Intimem-se as partes a apresentarem rol 

de testemunhas cuja oitiva se pretende, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de restar precluso tal direito, 

nos termos do art. 357, §4º do CPC, caso não tenha sido apresentado. 

Saliente-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 07 

de fevereiro de 2020.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153878 Nr: 2524-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GILSE NATT GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, entrei em contato telefônico com o Procurador do Estado, 

Dr. Renério de Castro Junior, responsável pelo departamento de 

conferência e pagamento das Requisições de Pagamento Estaduais, 

oportunidade em que este afirmou que no Estado de Mato Grosso as 

aludidas requisições podem ser encaminhadas para a mencionada 

procuradoria juntamente com o processo, mediante carga dos autos, 

sendo assim, encaminho os autos em carga para a citada procuradoria, 

contendo as requisições pertinentes (cópias avulsas na fronte do feito), 

para que delas tomem ciência, bem como as providências cabíveis para o 

seu processamento, informando nos autos do processo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156024 Nr: 4632-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, entrei em contato telefônico com o Procurador do Estado, 

Dr. Renério de Castro Junior, responsável pelo departamento de 

conferência e pagamento das Requisições de Pagamento Estaduais, 

oportunidade em que este afirmou que no Estado de Mato Grosso as 

aludidas requisições podem ser encaminhadas para a mencionada 

procuradoria juntamente com o processo, mediante carga dos autos, 

sendo assim, encaminho os autos em carga para a citada procuradoria, 

contendo as requisições pertinentes (cópias avulsas na fronte do feito), 

para que delas tomem ciência, bem como as providências cabíveis para o 

seu processamento, informando nos autos do processo.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162010 Nr: 13041-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA MAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 13041-32.2013.811.0055 – Cód. 162010

VISTOS.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 42930 Nr: 2916-25.2001.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERF TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O

 Vistos,

I - Translade-se para o presente incidente cópia da sentena, eventual 

acórdão e certidão de transito em Julgado.

II - Intimem-se as vítimas/exequentes, como os patronos que patrocinaram 

os exequentes nos autos cod. 27971 quanto a pendência do presente 

incidente e eventual saldo credot em relação ao acusado condenado, 

decorrente da sentença condenatória, hipótese na qual deverão 

apresentar memória atualizada do débito, observando a necessária 

compensação com os valores utilizados na adjudicação dos bem 

arrrestados nos autos em apenso, devendo ainda manifestar-se quanto a 

eventual prescrição do titulo executivo judicial..

III -Colhiadas as manifestação, abra-se vista ao Ministério Publico para que 

se manifeste sobre o pedido de levantamento da constrição e extinção do 

presente incidente.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214053 Nr: 5246-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDA LAURA OLDENBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o teor do pedido de fls. 85, apresentado pelo exequente, reputo 

prejudicado o pedido de suspensão anteriormente apresentado pela parte.

Outrossim, intime-se o exequente para que promova o andamento do feito 

nos termos do despacho de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 1078-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

constatação, ao qual será acrescido a importância referente a respectiva 

tarifa bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202189 Nr: 16532-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 508, ONDE FOI CERTIFICADO 

QUE DECORREU O PRAZO E OS PERITOS LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA 

E JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA NÃO SE MANIFESTARAM 

QUANTO AO INTERESSE A REALZIAÇÃO DE PERICIA GRAFOTECNICA OS 

AUTOS, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 326663 Nr: 23738-05.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a retratação do Contador Judicial quanto aos cálculos (fls. 

441/457), intime-se o requerido para proceder o deposito judicial dos 
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valores, no prazo de 15 (quinze) dias.

 No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, aguardando-se a 

realização da audiência de conciliação outrora designada e o decurso de 

prazo para manifestação do requerido quanto ao pedido de aditamento à 

inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 328642 Nr: 25270-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE 

MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA MEDICOS 

ASSOCIADOS SC LTDA, MÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 (...).No que tange a impugnação a gratuidade outrora concedida à parte 

requerente (fls. 135/136), tenho que esta não merece prosperar na 

medida em que a requerida não trouxe qualquer documentação que 

sustentasse suas alegações, razão pela qual o indefiro.Outrossim, no que 

concerne ao pedido de revogação da medida liminar de suspensão da 

arrematação dos imóveis registrados sob as matrículas n.º 524 e 5.052 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, reputo 

necessário a oportunização de exercício de contraditório quanto a petição 

e documentos de fls. 191/258 a parte requerente.Por fim, em análise aos 

documentos de fls. 247-verso e 248 colacionados aos autos pelo 

requerido, verifica-se que se trata de editais, no entanto os mesmos se 

encontram parcialmente ilegíveis, o que impossibilita sua total 

compreensão pelo Juízo e pelas partes, razão pela qual determino a 

intimação da requerida UNICRED para que colacione aos autos cópia 

legível, no prazo de 15 (quinze) dias.Com a apresentação, oportunize-se 

manifestação dos requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às 

contestações apresentadas, nos termos do parágrafo único do artigo 307 

c/c artigos 350 e 351, todos do Código de Processo Civil.Na oportunidade, 

deverá o requerente especificar e justificar as provas que eventualmente 

pretende produzir, bem como poderá, caso queira, indicar os pontos 

controvertidos da demanda a serem fixados pelo Juízo.Posteriormente, 

com fulcro no princípio da cooperação intimem-se as partes requeridas 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar e justificar as provas que 

eventualmente pretendem produzir, bem como poderão, caso queiram, 

indicar os pontos controvertidos da demanda a serem fixados pelo 

Juízo.No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.Cumpridas as 

determinações supra e eventuais atos ordinatórios, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 4732-66.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

No que tange o pedido de ofício à Receita Federal, considerando-se as 

justificativas apresentadas pelo exequente (fls. 230), bem como que a 

presente execução corre a revelia da executada, DEFIRO consulta junto 

ao INFOJUD para a identificação de bens em nome da devedora, sendo 

certo que os documentos obtidos através da Receita Federal devem ser 

mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos, devendo o 

exequente ser intimado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo para manifestação do exequente, inerte, cumpra-se as 

demais determinações da decisão de fl. 225.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149331 Nr: 9290-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 9.802

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194516 Nr: 10527-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI, MARILDA 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.140/140 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142877 Nr: 2343-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Outrossim, considerando-se as justificativas apresentadas pelo 

exequente (fls. 291/292), bem como o inadimplemento do débito pelo 

executado, DEFIRO consulta junto ao INFOJUD para a identificação de 

bens em nome dos devedores, sendo certo que os documentos obtidos 

através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o 

sigilo dos mesmos, devendo o exequente ser intimado para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo para manifestação do exequente, inerte, cumpra-se as 

demais determinações da decisão de fl. 286.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143112 Nr: 2601-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Outrossim, considerando-se as justificativas apresentadas pelo 

exequente (fls. 325/326), bem como o inadimplemento do débito pelo 

executado, DEFIRO consulta junto ao INFOJUD para a identificação de 

bens em nome dos devedores, sendo certo que os documentos obtidos 

através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, ante o 

sigilo dos mesmos, devendo o exequente ser intimado para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo para manifestação do exequente, inerte, cumpra-se as 

demais determinações da decisão de fl. 319/v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145754 Nr: 5445-31.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 Vistos,

Considerando-se as justificativas apresentadas pelo exequente (fls. 111), 

DEFIRO consulta junto ao INFOJUD para a identificação de bens em nome 

do devedor falecido e de sua cônjuge, sendo certo que os documentos 

obtidos através da Receita Federal devem ser mantidos em pasta própria, 

ante o sigilo dos mesmos, devendo o exequente ser intimado para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219693 Nr: 9671-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 

Jusci-meira-MT, onde foi negativo, no legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220026 Nr: 9974-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERICK STONES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO COMERCIO DE MARMORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - 

OAB:18997/MT

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se a expedição de alvará eletrônico para 

levantamento dos valores penhorados à fl. 129/130, atentando-se a 

secretaria a conta indicada (fl. 136) e aos poderes da procuração.

Após, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização do 

débito, compensando-se os valores levantados para análise dos demais 

pedidos.

Outrossim, considerando o pedido de fl. 136, defiro a pesquisa de veículos 

em nome do executado via RENAJUD. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar expressamente quanto o seu 

interesse nos veículos localizados, colacionando-se aos autos avaliação 

particular.

No que tange o pedido de ofício à Receita Federal, considerando-se as 

justificativas apresentadas pelo exequente (fls. 135/136), bem como que a 

presente execução corre a revelia do executado, DEFIRO consulta junto 

ao INFOJUD para a identificação de bens em nome do devedor, sendo 

certo que os documentos obtidos através da Receita Federal devem ser 

mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos, devendo o 

exequente ser intimado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a atualização do débito e manifestação quanto os resultados obtidos, 

voltem-me conclusos para deliberação quanto aos demais pedidos de fl. 

136.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221976 Nr: 11672-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISTER CAR RENT A CAR LOCADORA DE AUTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIAMÃ RENT A CAR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ROMANO - 

OAB:98602/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , intime-se o exequente se manifeste expressamente quanto ao interesse 

ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE, ISAIAS 

CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Efetuar o depósito do valor correspondente condução do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de intimação do requerido da 

audiência designada, na localidade denominada "Sítio Nossa Senhora 

Aparecida, Km 05, à direita do bairro Alto da Boa Vista, nesta Comarca, 

devendo ser acrescido a importância relativa a tarifa bancária, cujo 

depósito deverá ser efetuado somente por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, e apresentar comprovante nos autos a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado, bem como, indicar o CEP 

relativo ao endereço dos requerentes, nos termos da Resolução nº 

021/2011/TP, que segue parcialmente transcrita, a fim de possibilitar a 

intimação deles via postal: "RESOLUÇÃO N.º 021/2011/TP Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de indicar na petição inicial protocolada no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o número do Cadastro de 

Pessoas Físicas ou Jurídicas, o Registro Geral e o Código de 

Endereçamento Postal. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o princípio da celeridade processual, consagrado pelo 

inciso LXXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal; (...) RESOLVE: Art. 1º 
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O advogado ou a parte, quando postular em causa própria ou em qualquer 

ação judicial, deverá consignar na petição inicial o número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF ou o número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como o endereço 

completo, incluindo o Código de Endereçamento Postal, dos litigantes. (...)". 

Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 327499 Nr: 24416-20.2019.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ERMITA, FERNANDO FREITAS ERMITA, 

SEBASTIÃO ERMITA, JOSÉLIA DE SOUZA ERMITA, JUSCELIA DE SOUZA 

ERMITA, ESPOLIO DE ADILSON ERMITA, NILCEIA APARECIDA ERMITA, 

ESPOLIO DE JOSE ADAIR ERMITA, ZILMA DE FATIMA ERMITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Desse modo, o expresso consentimento do cônjuge os requerentes é 

condição sine qua non ao prosseguimento da presente ação de 

usucapião, razão pela qual determinação a intimação da parte requerente 

para proceder à regularização da exordial, nos termos dos artigos 73 e 

321 do Código de Processo Civil.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 328642 Nr: 25270-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE 

MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA MEDICOS 

ASSOCIADOS SC LTDA, MÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 Vistos,

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 263/270, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fls. 134/136, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos.

Outrossim, o agravante cumpriu o disposto do artigo 1018, §2°, do Código 

de Processo Civil.

 Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331969 Nr: 1326-46.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR RIVELINO BENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FOLHA DE SOUZA 

LIMA - OAB:15327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, conforme certificado à fl. 24, a parte autora deixou de 

recolher as custas processuais e taxa judiciária, bem como os 

emolumentos da distribuição e contadoria.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, efetuar o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária em guia própria ao FUNAJURIS, a ser emitida 

junto ao sítio eletrônico www.tjmt.jus.br; assim como os emolumentos da 

Distribuição e Contadoria a serem depositados diretamente na conta 

indicada à fl. 24.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128466 Nr: 7377-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, SILVANA MARIA 

VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FIGUEIRO, MARY NEIDE DAMICO 

FIGUEIRO, ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ, 

ADEMIR FIGUEIRÓ, NEIDE GRITZBACH FIGUEIRÓ, MARIA SUELI MOZER 

FIGUEIRÓ, GUSTAVO FIGUEIRÓ, JANAINA CARNELOS FIGUEIRÓ, 

CAROLINA FIGUEIRÓ FREGONEZI, GUSTAVO ADOLFO DE FREITAS 

FREGONEZI, ESPOLIO DE ARACI FIGUEIRÓ GOES, ESPOLIO DE ARACI 

FIGUEIRÓ GOES, OCLIDES GOES, MARIA APARECIDA FIGUEIRÓ ZAMBRIM 

FEIJÓ, AGOSTINHO LUIZ ZAMBRIM FEIJÓ, MARIA ARCELIA FIGUEIRÓ 

SCHELLER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, NOÉ APARECIDO DA COSTA - OAB:11.666-SSP/PR

 Intimação das partes para que fiquem cientes do termo de penhora no 

rosto dos autos expedidas as folhas 734.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329165 Nr: 25648-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILDO DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV Financeira 

Carvalho dos S/A Crédito Financiamento e Investimento, em face de 

Elenildo Duarte dos Santos, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, 

alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o veículo descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito em fls. 22/23.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos legais, defiro a 

medida liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei nº 911/69 

e DETERMINO que:

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento 

da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme cálculo 

apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.
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Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidará 

no patrimônio dos credores fiduciários.

Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

 Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora ou 

de quem ela indicar.

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário; Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 331321 Nr: 956-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO VICENTINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

Analisando os autos, constato que a instituição financeira não colacionou 

seus documentos constitutivos.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial: I), colacione seus documentos constitutivos.

Após, voltem os autos conclusos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 107224 Nr: 5910-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENER SALGADO LELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MONTRONI - 

OAB:41946

 Autos nº: 5910-79.2008.811.0055.

Código Apolo nº: 107224.

Vistos.

1) Tendo em vista que o Ministério Público, às fls. 187/187 verso, informou 

endereço atualizado das testemunhas/informantes Clóvis Favera, Enir 

Martins dos Santos, Natalício Silva Costa, Luziene Francisca Gomes e 

Leandro Gualda dos Santos DESIGNO audiência para o dia 24 de março de 

2020, às 13h50min.

1.1) INTIMEM-SE as vítimas Enir Martins dos Santos e Natalício Silva Costa 

e as testemunhas Clóvis Favera, Luziene Francisca Gomes e Leandro 

Gualda dos Santos para comparecimento (endereços constantes de fls. 

187/187 verso), a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

2) Tendo em vista que o réu já foi interrogado na Comarca de Balneário 

Camboriú/SC, DEPREQUE-SE a INTIMAÇÃO do mesmo, para que fique 

ciente acerca da audiência supra designada.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 243848 Nr: 11869-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC, YVRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER FRANCIS DE FREITAS 

- OAB:MT 25347/B

 Autos nº: 11869-16.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 243848.

 Vistos.

1) Visando readequar a pauta de audiências deste Juízo, REDESIGNO a 

audiência designada às fls. 61 para o dia 09 de março de 2020, às 

15h50min.

 2) CUMPRA-SE, exatamente como já determinado às fls. 61, 

observando-se que houve alteração apenas da data e horário da 

audiência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 10 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/05/2020, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIDE RODRIGUES SILVA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/05/2020, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO FRAGERI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

NATALIA FARIAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/05/2020, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 365 de 925



com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2020, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SANCHES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/05/2020, às 09h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA VIEIRA LUIZ PODER (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/05/2020, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/05/2020, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIANA BARBOSA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS 43228151115 (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/05/2020, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARNEY MENDES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000332-98.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SARNEY 

MENDES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 06/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARNEY MENDES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000333-83.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SARNEY 

MENDES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 06/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-68.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARNEY MENDES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000334-68.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SARNEY 

MENDES BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 06/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002544-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLE CARVALHO COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 14/05/2020, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002490-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/05/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002228-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRE LIBERALI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/05/2020, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/05/2020, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002723-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DE CARVALHO MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/05/2020, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGERIO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED LIDER LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/05/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLECIO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/05/2020, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA NUNES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-53.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MIGUELINA 

NUNES MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 06/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE SOUSA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000336-38.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:POLYANA DE 

SOUSA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 06/08/2020 
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Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZUMIRA MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-23.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ZUMIRA MARIA 

DE FATIMA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 06/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA MARQUES QUINTANILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE FATIMA FOGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000340-75.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FRANCISCA DE 

FATIMA FOGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 06/08/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000341-60.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:TEMPER ROSA 

INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KATIA CRISTINNA RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: LEONILDA 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 06/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000398-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GRANZOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de devidamente intimada, a Parte Reclamada não se 

manifestou acerca do ID 9276070. Intimo a Parte Autora para 

manifestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. B. V. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001710-60.2018.8.11.0055. REQUERENTE: GISELLE GRIPP DA SILVA 

REQUERIDO: LUCIANA ELOISA BOLOGNESI VICENZOTTO VELASCO 

Vistos, Cuida-se de ação indenizatória ajuizada Giselle Gripp da Silva em 

desfavor de Luciana Eloisa Bolognesi Vicenzotto Velasco, ambas 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Sustenta a requerente 

que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de técnica de 

enfermagem, lotada na Unidade de Pronto Atendimento, vinculada a 

Secretaria Municipal de saúde de Tangará da Serra/MT. Aduz que no dia 

8/08/2017 a requerida teceu comentários desrespeitosos contra a 

requerente em grupos de Whatssapp viculado ao trabalho das partes, o 

que ensejou na Comunicação Interna nº 006/ENF/SAMU/2017 para 

apuração da suposta conduta da requerida. Afirma ainda que em 

10/06/2018, a requerida esteve no local de trabalho da requerente e lhe 

proferiu diversas ofensas verbais contra a sua honra em frente a 

pacientes e colegas de profissão, acusando-a de ter relacionamento 

extraconjugal com seu esposo. Afirma ainda que além das agressões 

verbais, foi agredida fisicamente pela requerida sendo puxada pela gola 

de sua camiseta que somente cessou a agressão por ter sido contida pelo 

esposo da requerida. Assim, em razão da aludida agressão verbal e física 

pela demandada pugna a autora pela condenação da requerida a 

indenizá-la pelos danos morais suportados. Com a inicial vieram os 

documentos anexos, notadamente Boletim de Ocorrência, Comunicação 
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Interna nº 006/ENF/SAMU/2017 e documentos de identificação da 

requerente (ids. 14085566 e 14085585). A audiência de conciliação foi 

redesignada em razão da apresentação de atestado médico pela 

requerida em razão de sua gravidez de risco (ids. 14261537, 14970895 e 

15077910). Antes da realização de audiência de conciliação, a requerida 

apresentou contestação e documentos em id. 19074266, notadamente 

cópia de Termo Circunstanciado de Ocorrência sob o código: 295388 (id. 

295388), memorando sob o protocolo nº 18450/2018 (id. 19074270), 

oportunidade que refutou os fatos narrados na inicial, aduziu acerca da 

ausência de injúria ou difamação perpetrada em desfavor da requerente, 

pugnando pela improcedência dos pedidos indenizatórios. Requereu ainda 

a atribuição de segredo de justiça aos autos para preservar a integridade 

moral da requerida e sua família. Em id. 19930781, a audiência para 

tentativa de conciliação foi realizada, contudo, restou infrutífera. 

Impugnação à contestação apresentada pela requerente em id. 21493287, 

onde a autora rechaça os fatos narrados na peça defensiva e reitera os 

termos da inicial para condenação da requerida a indenização pelos danos 

suportados. Em seguida, o magistrado titular declinou sua competência 

para julgamento do presente feito (id. 21579488), motivo pelo qual os 

autos vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, atento aos fatos narrados nos autos e a matéria envolvendo 

a intimidade de ambas s partes e considerando a ausência de objeção da 

requerente quanto ao pedido retro, nos termos do artigo 5º, X, da CF c/c 

art. 189, III, do CPC, concedo o segredo de justiça dos atos atinentes ao 

processo em epigrafe, na forma como solicitada pela requerida na peça 

defensiva (id. 19074266). Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estão os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. As partes são 

capazes e estão representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a 

serem analisadas, declaro saneado o processo. Fixo como ponto 

controvertido da demanda: I) existência ou não de dano moral indenizável; 

II) extensão dos danos eventualmente sofridos pela requerente; III) 

quantum indenizatório. Considerando que a matéria fática permite ampla 

dilação probatória, defiro a produção de prova oral das testemunhas 

arroladas e a colheita do depoimento pessoal das partes. Para tanto, 

designo o dia 16 de abril de 2020, às 14h00min (MT) para ter lugar a 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada na sala 

de audiência do Gabinete da 5ª Vara Cível desta Comarca. Faculto às 

partes a oportunidade de apresentar rol de testemunhas até o máximo de 

três para cada parte, nos termos do artigo 34 da Lei nº 9.0999/95, no 

prazo do §1º do referido artigo. Intimem-se pessoalmente as partes para 

comparecimento na audiência. Caso haja carta precatória a ser expedida, 

o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, providenciando a parte 

interessada as quantias para as despesas necessárias, bem como o 

cumprimento, sob pena de se declarar encerrada a instrução. Dê-se 

ciência aos nobres patronos judiciais. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. Tangará da Serra/MT, 4 de fevereiro de 2020. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-08.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. SIMONETI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

8010518-08.2013.8.11.0055. EXEQUENTE: L. F. SIMONETI - ME 

EXECUTADO: VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de 

cumprimento de sentença com pedido incidental de desconsideração da 

personalidade jurídica proposto por L. F. Simonetti-ME em desfavor dos 

sócios da executada Virtua Brasil On Linex Ltda, todos devidamente 

qualificados nos autos. Recebido o pedido, determinou-se a citação dos 

sócios nos endereços indicados no pleito (id. 10798527). Com o retorno 

dos ARs de citação, constatou-se que somente o sócio Marcio Bernardo 

dos Santos foi citado, restando negativa a diligência em face da segunda 

sócia Maria Antonia de Oliveira Santiago (id. 13834180). Intimado, o 

exequente postulou a expedição de carta precatória para citação dos 

sócios por Oficial de Justiça (id. 15019445). Expedida a missiva de citação 

da sócia Maria Antonia de Oliveira Santiago e determinada a juntada de 

contrato social atualizado da empresa executada, o exequente informou 

nos autos a exclusão da sócia Maria Santiago da sociedade conforme 

extrato em id. 22094267, e contrato social id. 22094268, e pugnou pela 

sua exclusão do polo passivo e o prosseguimento do feito. Em id. 

22804863, a missiva e citação da sócia faltante retornou frustrada. Em 

seguida os autos vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, recebo o pedido de id. 22094265 como aditamento da 

inicial de desconsideração, nos termos do inciso I do artigo 329 do Código 

de Processo Civil, com o fim de excluir do polo passivo a ex-sócia da 

empresa executada Maria Antonia de Oliveira Santiago, visto que 

retirou-se da sociedade em 09/09/2014, conforme documento em id. 

22094267. Outrossim, considerando que o sócio remanescente Marcio 

Bernardo dos Santos foi devidamente citado e quedou-se inerte, conforme 

cópia do AR em id. 13834284, o feito comporta imediato julgamento do 

incidente. A pessoa jurídica tem existência distinta dos seus membros (CC, 

art. 20). Assim, é mister ressaltar que, atualmente a medida judicial de 

desconsideração da personalidade jurídica, já se encontra prevista na 

legislação. Salienta-se que a desconsideração não veio para ir contra o 

instituto e sim para melhorar seu funcionamento (CDC, art. 28). Elucidativo 

quanto a este aspecto é o Enunciado 60 do FONAJE que assim dispõe: "É 

cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, 

inclusive na fase de execução". Com efeito, a partir da desconsideração 

da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos 

sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, 

do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca 

da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas 

sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. O art. 

591 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os devedores 

respondem com todos os bens presentes e futuros no cumprimento de 

suas obrigações, de modo que, admitir que a execução esteja limitada às 

quotas sociais levaria em temerária e indevida desestabilização do instituto 

da desconsideração da personalidade jurídica que vem há tempos 

conquistando espaço e sendo moldado às características de nosso 

ordenamento jurídico. (STJ - REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). No 

caso em tela, trata-se de pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa devedora em processo de cumprimento de sentença. 

O processo está embasado numa relação de cunho consumerista. 

Portanto, aplicável, in casu, as disposições do art. 28 do CDC. Outrossim, 

verifica-se que o credor esgotou todas as vias possíveis para reaver seu 

crédito, de modo que o mesmo não foi sanado. Ressalta-se, 

primeiramente, que a desconsideração da personalidade jurídica e a 

consequente imposição da responsabilidade sobre patrimônio pessoal dos 

sócios é exceção. Ademais, frisa-se que o CDC acolhe a teoria da 

desconsideração, no art. 28, veja-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar 

a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 

de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades 

integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 

subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente 

responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As 

sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores. Assim, a técnica do CDC, norma especial, consagra a 

Teoria Menor da Desconsideração ao admitir que o estado de insolvência 

e o inadimplemento são suficientes à sua aplicação. Desta forma, 

plenamente viável a aplicação da Teoria Menor ao presente feito. Neste 

sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 28, § 5.º, 

CDC. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. A desconsideração da personalidade, quando se trata de 

relação de consumo, deve atender aos requisitos do art. 28 do Código de 

Defesa do Consumidor. O art. 28, § 5.º, do CDC, aplicável ao caso, permite 

a desconsideração, mediante a teoria menor, quando comprovado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 369 de 925



qualquer obstáculo por parte do devedor em solver sua dívida, 

independentemente das outras hipóteses dispostas nesse artigo.(TJ-PR - 

AI: 5184694 PR 0518469-4, Relator: Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de 

Julgamento: 15/10/2008, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7738) 

Portanto, sendo certo que restou demonstrado pelas inúmeras diligencias 

praticadas no feito de que a personalidade jurídica da requerida se tornou 

verdadeiro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao 

exequente (consumidor), nos termos do artigo 28 da Lei 8078/1990, 

ACOLHO a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

devedora, determinando a inclusão de seu sócio Marcio Bernardo dos 

Santos no polo passivo, a fim de que respondam pela quantia devida, 

restando deferida a penhora de bens dos sócios administradores. Assim, 

intime-se o exequente para apresentar memória atualizada do débito para 

o prosseguimento do feito. Com a atualização do cálculo, voltem-me 

conclusos para deliberação quanto os demais pedidos do exequente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra, 30 de Janeiro 

de 2020. Marcos Terencio Agostinho pires Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-15.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:TEMPER ROSA 

INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KATIA CRISTINNA RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: CICERO 

GOMES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: FRANCINE Data: 10/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010515-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRLENE CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI KUYUMTZIEF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF OAB - MT15919 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010515-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRLENE CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI KUYUMTZIEF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF OAB - MT15919 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ARAUJO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000345-97.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:IEDA ARAUJO DE 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA CRISTINNA 

RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 10/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-27.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 11 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-27.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117226 Nr: 7231-18.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TANIA CORREIA FRANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA COMUNICAÇOES LTDA, MARCO 

AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO, CARMEM LUCIA MENDES DE ARAUJO 

OLYNTHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 VISTOS.

Expeça-se mandado para avaliação do bem (veículo), a fim de verificar 

seu valor atual.

Providencie-se a intimação conforme sugerido pelo exequente no item c de 

fls. 496.

Em seguida, intime-se o executado para que se manifeste em 5 dias sobre 

o pedido de adjudicação, cálculo e avaliação (a intimação deverá observar 

o disposto no art. 876, §§ 1º e 2º, do CPC). Sem prejuízo, intime-se o 

credor para que, no mesmo prazo, se manifeste sobre o cálculo (se for o 

caso) e sobre a avaliação do bem.

Caso não haja manifestação no prazo assinalado, desde já DEFIRO A 

ADJUDICAÇÃO do bem à parte credora, pelo valor da avaliação, tudo de 

conformidade com o art. 53, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

 Sendo o valor da avaliação superior ao da dívida, o credor deverá 

imediatamente depositar a diferença em Juízo, que ficará à disposição do 

executado (art. 876, § 4º, I, do CPC). Se não houver diferença, ou se o 

credor renunciá-la, será declarada extinta a execução (art. 924, II, do 

CPC). Havendo débito a ser ainda satisfeito, o feito prosseguirá pelo 

remanescente (art. 876, § 4º, II, do CPC).

Transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, não havendo 

questões a serem decididas, lavre-se o auto de adjudicação, 

observando-se o disposto no art. 877 e §§ do CPC, no que for aplicável, 

expedindo-se carta de adjudicação e ordem de entrega ao adjudicatário.

Com relação ao débito indicado como remanescente pelo exequente, 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

 Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES MARCOS DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SONEGO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. A reclamante anexou à 

inicial documentos que demonstram com segurança que o veículo objeto 

da petição inicial foi vendido à pessoa de Aparecido Bezerra de Lima 

ainda no ano de 2006 e posteriormente foi arrematado em leilão pelo 

segundo reclamado no ano de 2016. Em decorrência disso, nos termos do 

art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo proprietário, no caso o 

reclamado, tomar as providências necessárias para a efetivação da 

transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. 

Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial indicam, o 

reclamado assim não procedeu, tanto que no extrato juntado no Id 

26522438 demonstra que o veículo encontra-se no nome do reclamante e 

possui débitos, inclusive em dívida ativa, posteriores à alienação. Não se 

olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que também é 

ônus do alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena 

de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da 

lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 

283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem primeiramente à pessoa de Aparecido Bezerra de 

Lima e posteriormente ao reclamado por ocasião das operações 

mencionadas nos documento do ID 26522439 e 26522415. Dessa forma, o 

mesmo entendimento externado pelos Tribunais Superiores há que ser 

aplicado à situação em comento, sendo patente o dever da reclamada em 

promover a transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se 

pronunciou a jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE 

VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. 

INCIDÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO 
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DE TUTELA DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). 

Consequentemente à demonstração segura da transferência de 

propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, senão a de que 

o reclamante não é mais contribuinte do imposto que recai sobre o veículo. 

O entendimento nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador 

do tributo em questão (IPVA) decorre da propriedade do veículo. Tendo 

sido objeto de alienação e posteriormente de arrematação em leilão judicial, 

não mais estando o bem no acervo patrimonial do reclamante, não há, 

efetivamente, como considerar a ocorrência do fato gerador. O perigo da 

demora evidencia-se pelo fato de que a manutenção do veículo no nome 

do reclamante poderá ensejar novos débitos. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Ressalvo apenas que a tutela de 

urgência, embora deva ser concedida, à luz dos elementos apresentados 

até este momento, não pode ser deferida exatamente como postulado pelo 

reclamante. Isso porque o reclamante pretende a “exclusão” do seu nome 

do registro do veículo; no entanto, a medida como postulada esvaziaria 

totalmente o futuro provimento final, já que sua pretensão já estaria 

totalmente satisfeita e haveria evidente perigo de irreversibilidade da 

medida sob esse aspecto. Nesse passo, é suficiente para os fins 

pretendidos pelo reclamante que seja determinada a suspensão de toda e 

qualquer cobrança, seja de natureza administrativa ou tributária, incluindo 

taxas de licenciamento, seguro obrigatório, multas e pagamento de IPVA. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade das medidas ora 

determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, sem qualquer prejuízo aos reclamados. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da cobrança e exigibilidade de todo e qualquer tributo, taxa 

(administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito 

na petição inicial, cujo fato gerador tenha ocorrido após a ocorrência da 

transmissão da propriedade ocorrido aos 1.3.2006, vencidos ou 

vincendos, especificamente com relação aos débitos objeto da presente 

demanda. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei 

nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 21553668). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente manifestou pela extinção 

da demanda, necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por VIVO S/A em face de José Maria Braga de Oliveira. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da utilização 

parâmetros equivocados para o cálculo do montante da condenação. A 

embargada, em resposta aos embargos, aquiesceu ao pleito da 

embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o quantum da 

condenação, procedentes são os termos dos embargos opostos. 

Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta de R$ 

1.271,86 (mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), tal 

qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o exposto, opino por 

JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer 

excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo 

Civil. 4. Expeça-se alvará para levantamento de valores em favor do 

Embargante/ Executado referente ao excesso da execução no valor de R$ 

115,21 (cento e quinze reais e vinte e um centavos). Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula: 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, intime-se o exequente para 

manifestação no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000222-02.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PANCIERI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o processo versa sobre execução por 

quantia certa contra devedor solvente proposta por pessoa jurídica 

constituída no tipo societário denominado “sociedade anônima”. Todavia, 

de acordo com a legislação aplicável à espécie (art. 8º, §1º, II da Lei n. 

9.099/95), apenas as pessoas jurídicas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte são legitimados ativos no âmbito do procedimento sumaríssimo dos 

Juizados Especiais. E, considerando a impossibilidade do enquadramento 

de sociedades anônimas nos tipos supramencionados (cf. art. 3º, §4º, X 

da Lei Complementar n. 123/06), resta inequívoca a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente demanda. 3. Ante o exposto, 

opino por indeferir a petição inicial e, consequentemente, julgar extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra, MT, 10 de Fevereiro de 2020. Livrada Gaete. Juíza Leiga Matricula 

40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra, MT, 10 de 

Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 24465813). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 24036163), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 
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julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE BARBOSA BEZERRA OAB - GO44063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram em audiência (cf. ID nº 28889339). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BALDISSERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MATIAS FERNANDES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram em audiência (cf. ID nº 28904868). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 
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processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 29027032). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154089 Nr: 2343-21.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$557,09 

(Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$143,69 (Cento 

e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001469-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHEMA MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001469-53.2017.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

RHEMA MECANICA AGRICOLA LTDA - ME Vistos, etc. I. De proêmio, 

considerando que até o presente momento não se efetivou a citação da 

parte Requerida, em observância ao disposto no art. 329, I, do Código de 

Processo Civil, recebo o aditamento da petição exordial no id. 28176550, 

alterem-se, pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo para adequação o 

polo passivo. II. Citem-se os Requeridos João Juarez de Siqueira e Nrayan 

Schafer Siqueira, nos termos do despacho inicial de id. n. 20263414. III. No 

tocante a Requerida Rhema Mecânica Agrícola Ltda, manifeste-se o Autor 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do disposto na certidão de id. n. 

22101132, requerendo o que entender de direito. IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. V. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004819-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS OAB - SP207786 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Beatriz Doria Ribeiro (EXECUTADO)

Maria Alice Doria Ribeiro (EXECUTADO)

Pedro Alberto Doria Ribeiro (EXECUTADO)

Andrea Doria (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE PROVIDENCIE EVENTUAIS DESPESAS 

PROVENIENTES DA CARTA PRECATÓRIA, DIRETAMENTE NO JUIZO 

DEPRECADO. PRESIDENTE PRUDENTE SP.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-40.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 
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1000409-40.2020.8.11.0045 AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. 

II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 18/05/2020, 

às 13h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1003329-89.2017.8.11.0045 BANCO FINASA BMC S.A. - CNPJ: 

07.207.996/0001-50 (REQUERENTE) EDNILSON RODRIGUES ALVES - CPF: 

957.152.827-72 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Eu, Oficial de Justiça que 

lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que dando cumprimento ao 

mandado expedido pelo juízo competente, extraído dos autos nº. 

1003329-89.2017.8.11.0045, me dirigi ao(s) endereço(s) indicado(s) no 

mandado assim que recebido o mandado, sendo que lá estando percebi 

que se tratava de uma residência onde se alugam Quitinetes. Pois bem, ali 

diligencie por diversas vezes, em horários diversos, sendo que nunca 

avistei o veículo descrito no mandado em nenhuma das duas únicas 

garagens que lá existem. Nem mesmo na parte da frente do imóvel. Assim 

sendo, não tendo sido procurado por nenhum preposto do credor, resolvi 

por bem indagar o proprietário do imóvel sobre a pessoa do requerido, 

sendo que ali estando em 25/09/2019 falei com o proprietário Raimundo, 

que me confirmou que muito tempo residiu no local uma pessoa com o 

nome de “Edmilson”, mas que não sabe dizer se se tratava da mesma 

pessoa. Indaguei ao mesmo se se lembra se ele tinha um veículo com as 

descrições trazidas no mandado, sendo que afirmou com certa duvida que 

sim. Indagado sobre o possível paradeiro dele, Raimundo informou que se 

for ele, na época se lembra que ele foi para a Bahia ou MG, mas não sabe 

dar maiores informações. Em razão do exposto, após promover várias 

buscas do bem descrito no mandado e colher as informações aqui 

prestadas, DEIXEI DE REALIZAR SUA APREENSÃO, e, consequentemente, 

DEIXO DE PROCEDER A CITAÇÃO do(a) requerido(a) Ednilson Rodrigues 

Alves, motivo pelo qual faço a devolução do mandado à Central 

independentemente de seu cumprimento positivo, para conhecimento da 

parte interessada. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. /MT, 27 de 

setembro de 2019. ANDRE NASSAR NOBRE Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002534-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

IMPUNAÇÃO AOS EMBARGOS NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002466-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BORGES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003486-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇAO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001588-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA BAREIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELTON DO BRASIL EIRELI (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005139-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BARBOSA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO ORÇAMENTO PERITO 

JUDICIAL APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000004-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEIA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO (REU)

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003626-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LIRA TUMELERO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055-O (ADVOGADO(A))

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003626-28.2019.8.11.0045. 

EMBARGANTE: ADILSON LIRA TUMELERO EMBARGADO: PIONEIRA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA VISTOS. Certifique-se quanto à 

tempestividade, se tempestivo recebo para a discussão. Intime-se o 

embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze 

dias (art. 920, I, do NCPC). Com a juntada de manifestação pela 

embargada, ou decorrido o prazo in albis, conclusos para decisão. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de 

setembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito LUCAS DO RIO 

VERDE, 18 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA SILVA TRENTINI (EXECUTADO)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (EXECUTADO)

ROGERIO FACHIN (EXECUTADO)

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83194 Nr: 2672-43.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERALLI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU JOSÉ KUZNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20.55

 Vistos etc.

Diante do silêncio das partes, presume-se o cumprimento do acordo 

homologado.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118849 Nr: 8853-55.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO COLADELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Vistos etc.

I. Tendo em vista que, após a suspensão do feito, o ministro Relator do 

Tema 954, em nova decisão, esclareceu acerca do alcance do 

sobrestamento determinado, de modo que as matérias debatidas no 

presente feito não se enquadram em nenhuma das questões afetadas, 

mister que presente feito prossiga em seus ulteriores termos.

II. Intimem-se as partes para especificarem as provas que entenderem 

necessárias no prazo de 10 dias.

III. É facultado a parte Requerida a juntada de extrato completo dos órgãos 

de proteção ao crédito com relação a parte Autora, a fim de verificar 

ocorrência de outras anotações negativas ou mesmo a permanência e 

atualidade da negativação. Infelizmente nos deparamos com ajuizamento 

múltiplo de ações com relação ao mesmo contrato em ocasiões pretéritas, 

inclusive em outras comarcas (varas e juizados), o que recomenda 

verificação cautelosa do magistrado.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96670 Nr: 3276-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE SOUZA VIGO - 

OAB:17074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se infere da petição de f. 180/182, as partes entabularam 

acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23407 Nr: 1263-08.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR RODRIGUES LOPES, FRANKLYN 

HUDYNA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 Vistos etc.

Conforme se infere às f. 690/692, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 
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para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Expeça-se o necessário ao levantamento dos valores que se encontram 

vinculados ao presente feito, observando-se os dados indicados no item 

“I. b)”.

 Defiro o levantamento da restrição realizada via Renajud sobre a 

motocicleta dada como parte do pagamento.

 Com relação às restrições realizadas via Renajud à f. 677, serão por ora 

mantidas (como garantia ao cumprimento do acordo), incumbindo ao 

credor manifestar pelo levantamento.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27201 Nr: 1218-67.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORVELI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:MT/8299-E, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Vistos etc.

Conforme se infere da petição de f. 149/150, as partes entabularam 

acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordado.

Lavre-se o termo de penhora sobre o imóvel indicado pelas partes como 

garantia do acordo, incumbindo ao exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva 

averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto 

ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

Proceda-se o levantamento das restrições realizadas via Renajud à f. 108.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29372 Nr: 3383-87.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR-SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, BANCO SANTADER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:MT 10.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY C. SANCHIK 

TULIO - OAB:11.640/MS, FABIANO TAVARES LUZ - OAB:12937/MS, 

LEONARDO DIAS MARCELLO - OAB:12810/MS, MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos etc.

I. Verifica-se doa autos que o débito executado foi adimplido.

 II. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

III. Certifique-se se fora procedida a integral devolução/transferência dos 

valores devidos ao Banco executado (vide item V de f. 242 e item II de f. 

251). Havendo qualquer pendência, regularize-se, com a expedição do 

necessário.

 IV. Sem custas em razão de se tratar de mera fase processual.

 V. Depois de tudo cumprido, e com o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito, com as anotações e baixas de estilo.

VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113509 Nr: 5792-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS, EODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLÁVIA MESQUIA - 

OAB:19.168, Angela Flavia Xavier Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, 

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT, 

LEANDRO JESUS P. TORRANO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114824 Nr: 6570-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDS, JPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Heber Pereira Bastos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução de alimentos onde as partes 

entabularam acordo (f. 140/142) visando à extinção do feito, com o que 

não concorda o Ministério Público (parecer às f. 149/150), ao argumento 

de que o ajuste entabulado não preserva os interesses e direitos da 

menor alimentanda.

 2. DECIDO.

Com todo respeito à louvável preocupação do Ministério Público, entendo 

pela validade do acordo apresentado, porquanto acordado entre capazes 

(a genitora dos menores e o executado) assistidos por seus respectivos 

procuradores, e sem evidência de qualquer vício capaz de macular a 

avença.

 Ademais, apesar da diferença de R$ 5.227,54 entre o valor da dívida e o 

valor acordado, é de se considerar que o devedor não possui vínculo 

formal de trabalho e que a presente execução se arrasta desde o ano de 

2015, perdurando a inadimplência do executado.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

3. ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado, que passa a fazer parte 

da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

REVOGO A PRISÃO CIVIL DECRETADA EM DESFAVOR DO EXECUTADO.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Sem custas, dada a gratuidade judiciária.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136987 Nr: 1689-68.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS, EODS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação manifestada às f. 48/49, e, 

por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas e sem honorários.

 III. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

IV. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9565 Nr: 960-33.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA 

ALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 4.613, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Intimar a exequente para a atualização do crédito e postular o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34667 Nr: 100-85.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONIZIO DA SILVA COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85545 Nr: 5140-77.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CELULAR LTDA-ME, ROSA PEREIRA 

DOS SANTOS, MARILI TEREZINHA DE AZEVEDO, JORGE RONEY DA 

CUNHA COLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos, tendo em vista a 

certidão negativa de intimação (fls. 249).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105620 Nr: 1603-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI FRANCISCO FOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos quanto o 

cumprimento ou não, da ordem judicial pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150 Nr: 29-06.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA, 

FRANCISCO JAMBERS, LUIZ CARLOS JAMBERS, PAULO MIGUEL 

JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, ELSO RODRIGUES - OAB:3.526-A, LAURI ANTONIO 

STUANI - OAB:4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:4822-A PR, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4427/O

 Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a parte 

Exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora no prazo 

de quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109603 Nr: 3773-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMABILE COMUNELLO RODRIGUES, RAIMUNDO CLARO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para manifestação sobre os RPVs expedidos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004068-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Verifica-se dos autos que o credor comunicou ter entabulado 

acordo extrajudicial com o requerido, postulando pela suspensão do 

processo até o cumprimento da avença. II. Deixo de homologar o acordo 

noticiado, pois não fora juntado aos autos a minuta do acordo. III. No 

entanto, defiro a suspensão postulada, incumbindo ao credor comunicar 

nos autos o cumprimento da avença (para fins de extinção) ou requerer o 

prosseguimento do feito. IV. Aguarde-se no arquivo provisório. V. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001588-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRUNO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. 1. A questão relativa à inversão do ônus da prova já foi 

deliberada no despacho posterior à emenda. 2. A impugnação da 
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gratuidade será considerada durante a instrução ou no sentenciamento. 3. 

O pedido de suspensão por afetação também será verificado após a 

finalização da instrução, já que os limites da afetação não são amplos e 

não se aplicam em caso de eventual contratação fraudulenta. 4. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretende produzir, com o 

devida justificativa, sob pena de indeferimento. 5. Se as partes não 

quiserem produzir provas, conclusos para sentença. Magistrado C. L. 

Furim

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO ANDRADE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000424-09.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ELSO ANDRADE COSTA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I. Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Elso Andrade Costa em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.. Consta na exordial, 

que o Autor ao tentar realizar transações comerciais fora informado da 

existência de registro junto aos órgãos de proteção ao crédito lançado em 

seu desfavor. Declara que a inscrição é indevida, uma vez que não restou 

inadimplente com a dívida em questão, de modo que postula pela 

concessão de antecipação dos efeitos da tutela de evidência/urgência 

para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial (id. n. 28575143), juntou documentos, inclusive consulta do serviço 

de proteção ao crédito, vide id. n. 28575476. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 do Código de 

Processo Civil. III. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela Requerida, por dívida adimplida, 

demonstrando, assim, a existência de cobrança indevida. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a liminar requerida, 

fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos 

autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, como forma de 

garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada 

requerida deve ser determinada em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte Requerida 

poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja demanda seja 

julgada procedente, o depósito será devolvido à parte Requerente. III.1 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, condicionado ao depósito judicial do valor do ato impugnado, para 

fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do valor da inscrição 

impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos 

autos o comprovante do depósito supra mencionado, o que deverá ser 

certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda com a retirada do 

nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente 

ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, 

ainda, que no caso de depósito judicial do valor da inscrição impugnada, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No que concerne a 

inversão do ônus da prova, da análise dos autos, constata-se clara 

situação de hipossuficiência da parte Requerente em relação à parte 

Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. A parte 

Requerente tem domicilio nesta urbe de Lucas do Rio Verde/MT, e exerce 

labor de borracheiro, caracterizando, assim, sua hipossuficiência frente à 

Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão disposta pela 

parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para com a parte 

Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da prova. Nesse 

sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA 

COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ALEGADA EM 

CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os 

mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da 

prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, 

estrutura e condições técnico- financeiras, o que não se verifica na 

hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 1002144-83.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, 

Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no original). IV.1 Desta forma, 

DETERMINO a inversão do ônus da prova por considerar a aplicação do 

disposto no Código de Processo Civil e do Código de Defesa do 

Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte Requerida a juntada de 

cópia de contrato ou outro documento que evidencie a existência de 

relação jurídica com a parte Autora, nos termos do art. 6, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. V. Da Citação e Audiência de Conciliação. V.1 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 18/05/2020, às 

10h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. V.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). V.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). V.6 O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo 
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desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003252-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO OAB - SC24841 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON CALEGARI - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se infere dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Desta 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Isto posto, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso. A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito. Nos termos do artigo 90, § 3º, do Código de Processo 

Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Honorários advocatícios na forma acordada. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003043-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

ROLAND TRENTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se infere dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Isto posto, 

homologo o acordo apresentado para que surta seus jurídicos efeitos. Em 

consequência, suspendo o prosseguimento do feito até o decurso do 

prazo final mencionado no acordo (25/10/2022). Decorrido o prazo da 

suspensão, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021235-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Tendo a parte autora manifestado pela desistência da ação, e 

diante da concordância tácita da parte requerida (devidamente intimada, 

nada manifestou), tenho que não há outra alternativa senão a extinção do 

processo. II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. III. Pela 

sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código de 

Processo Civil, condeno a parte que desistiu, (beneficiária da assistência 

judiciária), ao pagamento das custas e despesas processuais, além do 

pagamento da verba advocatícia que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Se dentro de 05 (cinco) anos o autor não puder 

satisfazer tais pagamentos sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 

a obrigação ficará prescrita, tudo nos termos do artigo 12 da Lei nº 

1.060/50. IV. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas 

e anotações de estilo. V. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA RABELO OAB - MG97929 (ADVOGADO(A))

DIEGO LACERDA MEDEIROS OAB - MG174232 (ADVOGADO(A))

BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ OAB - MG87253 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS AQUINO (EXECUTADO)

IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se infere dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Isto posto, 

homologo o acordo apresentado para que surta seus jurídicos efeitos. Em 

consequência, suspendo o prosseguimento do feito até o decurso do 

prazo final mencionado no acordo (30/08/2024). Decorrido o prazo da 

suspensão, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003265-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINEIA SANTANA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se verifica dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Inexistindo óbice legal, homologo o acordo entabulado pelas 

partes, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos. A homologação segue a fundamentação 

do art. 487, III, do CPC, extinguindo o presente processo com resolução de 

mérito. Nos termos do artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Transitado em julgado, arquive-se o feito, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001496-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J L IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Conforme se verifica dos autos, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido no presente feito e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Inexistindo óbice legal, homologo o acordo entabulado pelas 

partes, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos. A homologação segue a fundamentação 

do art. 487, III, do CPC, extinguindo o presente processo com resolução de 

mérito. Custas e honorários conforme acordado. Tendo em vista a 

renúncia quanto ao prazo recursal, arquive-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001171-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (AUTOR(A))

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (AUTOR(A))

IRAN DE ABREU (AUTOR(A))

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que INTIMO o advogado da parte autora 

para juntar aos autos Guia/ comprovante de pagamento de diligencias do 

Mandado a ser a ser cumprida no seguinte endereço: - Fazenda dos Ipês, 

arrendamento integração BR 163, KM 587+26 KM, sem numero – Nova 

Mutum/MT. e ou Rua das Catuabas, 1736 – Nova Mutum/MTna Comarca de 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO 

PRADO Ténico Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001171-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (AUTOR(A))

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (AUTOR(A))

IRAN DE ABREU (AUTOR(A))

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que INTIMO o advogado da parte autora 

para juntar aos autos Guia/ comprovante de pagamento de diligencias do 

Mandado a ser a ser cumprida no seguinte endereço: - Fazenda dos Ipês, 

arrendamento integração BR 163, KM 587+26 KM, sem numero – Nova 

Mutum/MT. e ou Rua das Catuabas, 1736 – Nova Mutum/MTna Comarca de 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO 

PRADO Ténico Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001171-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (AUTOR(A))

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (AUTOR(A))

IRAN DE ABREU (AUTOR(A))

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que INTIMO o advogado da parte autora 

para juntar aos autos Guia/ comprovante de pagamento de diligencias do 

Mandado a ser a ser cumprida no seguinte endereço: - Fazenda dos Ipês, 

arrendamento integração BR 163, KM 587+26 KM, sem numero – Nova 

Mutum/MT. e ou Rua das Catuabas, 1736 – Nova Mutum/MTna Comarca de 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO 

PRADO Ténico Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001171-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (AUTOR(A))

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (AUTOR(A))

IRAN DE ABREU (AUTOR(A))

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que INTIMO o advogado da parte autora 

para juntar aos autos Guia/ comprovante de pagamento de diligencias do 

Mandado a ser a ser cumprida no seguinte endereço: - Fazenda dos Ipês, 

arrendamento integração BR 163, KM 587+26 KM, sem numero – Nova 

Mutum/MT. e ou Rua das Catuabas, 1736 – Nova Mutum/MTna Comarca de 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO 

PRADO Ténico Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000628-53.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000628-53.2020.8.11.0045 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RODRIGO DE SOUZA SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte autora, via 

advogado constituído, para juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do art. 456, §1º da CNGC/TJMT, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 12 de 

fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000629-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000629-38.2020.8.11.0045 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA Vistos etc. Intime-se a parte autora, via advogado 

constituído, para juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 456, §1º 

da CNGC/TJMT, sob pena de cancelamento da distribuição. Certificado o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Lucas do Rio Verde, 12 de fevereiro de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002726-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIRA BERLANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002726-79.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: ARGIRA BERLANDA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Tendo em vista a manifestação da exequente, oficie-se a Conta Única 

para vinculação dos valores aos autos. Com a vinculação dos valores, 

defiro o pedido de levantamento de valores na conta bancária indicada no 

ID 28682220, conforme pleiteado pela exequente, mediante a expedição de 

alvará. Ademais, intime-se a autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

12 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004008-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. M. (EXEQUENTE)

G. M. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004008-21.2019.8.11.0045 GABRIELE MORAES DE LIMA - CPF: 

049.374.441-07 (EXEQUENTE), FLAVIANE FRANCA DE MORAES - CPF: 

975.559.753-00 (EXEQUENTE) EDSON CARVALHO DE LIMA - CPF: 

268.909.503-30 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me a procura do 

endereço constante no mandado (rua chuva de ouro quadra 36, lote 01, 

bairro jardim primavera II nesta cidade) e NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR 

EDSON CARVALHO DE LIMA por não encontrá-lo, haja vista que não 

encontrei quadra 36 lote 01 na rua chuva de ouro, mas somente na rua 

carvoeiro,sendo que ali indaguei a atual moradora "Marlete" e essa afirmou 

desconhecer o procurado. Diante do exposto, devolvo o referido mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. /MT, 18 de novembro 

de 2019. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE ABREU Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004008-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. M. (EXEQUENTE)

G. M. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1004008-21.2019.8.11.0045 GABRIELE MORAES DE LIMA - CPF: 

049.374.441-07 (EXEQUENTE), FLAVIANE FRANCA DE MORAES - CPF: 

975.559.753-00 (EXEQUENTE) EDSON CARVALHO DE LIMA - CPF: 

268.909.503-30 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supra mencionados, diligenciei-me a procura do 

endereço constante no mandado (rua chuva de ouro quadra 36, lote 01, 

bairro jardim primavera II nesta cidade) e NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR 

EDSON CARVALHO DE LIMA por não encontrá-lo, haja vista que não 

encontrei quadra 36 lote 01 na rua chuva de ouro, mas somente na rua 

carvoeiro,sendo que ali indaguei a atual moradora "Marlete" e essa afirmou 

desconhecer o procurado. Diante do exposto, devolvo o referido mandado 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. /MT, 18 de novembro 

de 2019. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE ABREU Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003642-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FERREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo o autor a providenciar a juntada 

da guia de recolhimento de diligencia do sr. Oficial de Justiça da Comarca 

de Guaranta do Norte - MT., LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 

2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001249-84.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. J. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1001249-84.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

13.755,11 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 

Bens]->HABILITAÇÃO (38) POLO ATIVO: Nome: FERNANDA DE JESUS 

SOUZA Endereço: Rua viena, qdra 19 lote 06, veneza, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: Sergio dos Santos 

Ribeiro Endereço: Rua carvoeiro, q 36 l 39, jardim primavera 2, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 
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DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO A 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA APRESENTADO PELO POLO PASSIVO, NO 

PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002042-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo o autor a providenciar a juntada 

da guia de recolhimento de diligencia do sr. Oficial de Justiça da Comarca 

de Nova Ubiratã/MT, para cumprir o Mandado de Busca e Apreensão, 

requerida nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. 

EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico Judiciário LUCAS DO RIO VERDE, 

12 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Técnico Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002042-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que intimo o autor a providenciar a juntada 

da guia de recolhimento de diligencia do sr. Oficial de Justiça da Comarca 

de Nova Ubiratã/MT, para cumprir o Mandado de Busca e Apreensão, 

requerida nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. 

EDERALDO LEMES DO PRADO Tecnico Judiciário LUCAS DO RIO VERDE, 

12 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES DO PRADO Técnico Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86021 Nr: 5689-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. D. R. TANQUES LTDA, ROGERIO PAULO, 

METAL NOBRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOISIO CANSIAN SEGUNDO - 

OAB:73383, GERALDO JASINKI JUNIOR - OAB:27304/PR, LAERDIO 

PAVESI ESTEVES - OAB:15.345/PR, MERIANE DA GRAÇA SANDER - 

OAB:OAB/PR 18.765

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 228.

Proceda-se a penhora por termo nos autos dos imóveis indicados às fls. 

182/183 (Matrículas nº 25688 e 25689 do CRI de Lucas do Rio Verde), 

com observância das indicações contidas no art. 838 do CPC.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio 

Verde-MT, solicitando a averbação da penhora realizada à margens das 

matrículas dos imóveis acima indicados.

Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis Matrícula nº 25688 e 25689.

Cumprido o mandado de avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, proceda-se a citação do requerido Rogério Paulo, no 

endereço indicado à fl. 228.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001493-47.2018.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JAIR DA SILVA Vistos etc. Defiro o requerimento de 

penhora de bens do executado, conforme pleiteado pelo exequente (ID 

17336964). Ademais, certifique-se o decurso do prazo de pagamento 

voluntário e, em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

bens de propriedade do devedor, tantos quantos bastem para a 

satisfação do débito, devendo ser intimado do ato. Com a juntada da 

penhora e avaliação do bem indicado, intime-se o Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 12 de fevereiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004923-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA PELICIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004923-70.2019.8.11.0045 REQUERENTE: IVANIA PELICIONI REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. IVANIA PELICIONI, 

qualificada nos autos, propôs AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado, pleiteando a 

obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição com 

reconhecimento e averbação de período rural. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Pela decisão inicial (Id 24689952) foi indeferida a 

tutela de urgência postulada e designada desde logo audiência instrutória. 

O requerido apresentou contestação e documentos (Id 26010264) 

sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais para a 

implantação do benefício. A autora impugnou a contestação no Id 

26708508. Durante a presente audiência de instrução foram ouvidos a 

autora e duas testemunhas por ela arroladas. Em debates, a parte autora 

pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria por tempo de contribuição, 

tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato. 

É o relatório. decido. A questão em debate consiste na possibilidade de se 

reconhecer o exercício de atividade rural pela autora por determinado 

período, a fim de que, somado ao período de trabalho urbano reconhecido 

administrativamente pelo INSS e constantes em seus registros, 

propiciar-lhe a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. É 

cediço que a aposentadoria por tempo de contribuição foi criada pela 

Emenda Constitucional nº 20/98, em substituição à antiga aposentadoria 

por tempo de serviço. Antes da promulgação da citada Emenda 

Constitucional, a aposentadoria por tempo de serviço era devida aos 

homens, a partir dos 30 anos de serviço, e às mulheres, a partir dos 25 

anos de serviço, consoante disciplina dos artigos 52 e 53 da Lei nº 

8.213/91. Existiam, portanto, dois tipos de aposentadoria por tempo de 

serviço: I) aposentadoria proporcional por tempo de serviço, concedida 

entre os 25 e os 29 anos de serviço, para as mulheres, e entre os 30 e 34 

anos de serviço para os homens, com renda mensal inicial adequada ao 

tempo cumprido, qual seja, 70% do salário-de-benefício, acrescido de 6% 

para cada novo ano acrescido ao mínimo, até chegar aos 94%; II) 

aposentadoria integral por tempo de serviço, concedida aos 30 anos de 

serviço, para as mulheres, e aos 35 anos de serviço, para os homens, 

com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício. O artigo 202, 

§1º, da Constituição Federal, em sua redação anterior à reforma 

previdenciária, também disciplinava a matéria, facultando a aposentadoria 

proporcional a partir dos 30 anos de serviço, para os homens, e dos 25, 

para as mulheres. Previu, ainda, a referida Emenda Constitucional nº 

20/98, regras de transição, garantindo aos segurados inscritos no RGPS 

até 16/12/1998, inclusive oriundos de outro regime de Previdência Social, o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que cumprida a 

carência exigida e atendidos os requisitos legais (arts. 187 e 188 do 

Decreto nº 3.048/1999). Aos segurados inscritos no RGPS a partir de 

17/12/1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, 

desde que cumprida a carência exigida (180 contribuições, conforme o 

disposto no artigo 24 e 25, II, da Lei nº 8213/1991), restou garantido o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovem: 

a) 35 anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se 

mulher. Para além disso, o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98 

estabeleceu que “observado o disposto no art. 40, §10, da Constituição 

Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 

efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 

contado como tempo de contribuição”. Portanto, em que pese a nova 

denominação do benefício, a citada emenda determinou que se considera 

como tempo de contribuição, até que lei específica discipline a matéria, o 

que a legislação vigente quando do advento da reforma considera como 

tempo de serviço. Como ainda não foi editada nova legislação, deve ser 

aplicado, quanto ao tempo de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 

8.213/1991. Tem-se, pois, como tempo de serviço, o tempo de vínculo 

previdenciário, na condição de segurado facultativo ou obrigatório, 

satisfeitos os requisitos legais, sendo, ainda, tomados como tempo de 

serviço os períodos elencados no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991, entre 

eles, o tempo de serviço como trabalhador rural anterior à publicação da 

referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o parágrafo segundo do artigo 

55 da Lei nº 8.213/1991 é expresso: “o tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início da vigência da Lei 8.213/91, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência”. Dessa forma, 

apresenta-se perfeitamente possível o cômputo do tempo de serviço rural 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente do 

recolhimento de contribuições, para fins de concessão de aposentadoria 

urbana por tempo de serviço (STJ, AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg 

no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

04/08/2014). Por outro lado, o cômputo do tempo de labor rurícola, na 

condição de segurado especial, posterior à vigência da Lei nº 8.213/91, 

somente pode ser utilizado se recolhidas as necessárias contribuições 

facultativas, como contribuinte individual. Esta é a inteligência do art. 39 da 

Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do enunciado da Súmula n.º 

272 do STJ traduz essa orientação, e registra, de maneira taxativa, que: 

“O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à 

contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente 

faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições 

facultativas”. O cômputo do tempo de serviço rural exercido no período 

anterior à Lei n.º 8.213/91, em regime de economia familiar e sem o 

recolhimento das contribuições, aproveita tanto ao arrimo de família quanto 

aos demais membros do grupo familiar que com ele laboram, porquanto a 

todos estes integrantes foi estendida a condição de segurado, nos termos 

do art. 11, inc. VII, da lei previdenciária (STJ, REsp 506.959/RS, 5ª Turma, 

Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10/11/2003). Para fins de comprovação do 

exercício da atividade rural, nos termos da Súmula 149 do STJ e do 

recurso representativo da controvérsia REsp 1.321.493/PR, não basta a 

prova exclusivamente testemunhal. É necessária a existência de um início 

razoável de prova material, devidamente corroborado pela prova 

testemunhal. Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de 

prova escrita do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ 

firmou orientação no sentido de que o rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo 

único, da Lei 8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, 

sendo admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. In casu, o 

Tribunal de origem, confirmando a sentença, julgou procedente o pedido 

da autora sob o entendimento de que a prova documental juntada aos 

autos dá conta do exercício da atividade rural em período equivalente à 

necessária carência para fins de concessão do benefício do 

auxílio-doença. 2. O rol de documentos ínsito no art. 106 da Lei 8213/91 

para a comprovação do exercício da atividade rural é meramente 

exemplificativo, sendo admissíveis outros além dos previstos no 

mencionado dispositivo. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no 

REsp 1.311.495/CE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 15/6/2012)” Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se 

os seguintes posicionamentos já sumulados: “Súmula 73 do TRF4: 

Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade 

rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros 

do grupo parental.” “SÚMULA Nº 6 da TNU - A certidão de casamento ou 

outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícula.” 

“SÚMULA Nº 32, da AGU - "Para fins de concessão dos benefícios 

dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de 

prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, 

desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais 

conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, 

enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de 

seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário." O início de prova 

material, de outro lado, não precisa abranger todo o período cujo 

reconhecimento é postulado, bastando ser contemporâneo aos fatos 

alegados. A prova testemunhal, desde que robusta, é apta a comprovar 

os claros não cobertos pela prova documental (STJ, AgRg no REsp 

1.217.944/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 25-10-2011, DJe 
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11-11-2011; TRF4, EINF 0016396-93.2011.4.04.9999, Terceira Seção, 

Relator Celso Kipper, D.E. 16/04/2013). No mesmo sentido, já restou 

firmado pelo Colendo STJ, na Súmula 577 (DJe 27-06-2016), que "É 

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório". Quanto à idade mínima para 

exercício de atividade laborativa, os Tribunais Superiores já pacificaram o 

entendimento de que se mostra possível o cômputo de período de trabalho 

realizado até mesmo antes dos 12 (doze) anos de idade (TRF4, AC 

5017267-34.2013.4.04.7100, Sexta Turma, Relatora para Acórdão Salise 

Monteiro Sanchotene, julgado em 09-04-2018; STJ - AGRG NO RESP 

1074722-SP, AR 3629-RS, AGRG NO RESP 1074722-SP, AGRG NO AG 

922625-SP). Prevalece-se o entendimento de que apesar da limitação 

constitucional de trabalho do infante (art. 157, IX da CF/46, art. 165, X da 

CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), a realidade fática brasileira demonstra que 

uma gama expressiva de pessoas inicia a vida profissional em idade 

inferior àquela prevista constitucionalmente, sem possuir a respectiva 

proteção previdenciária, e que a adoção de uma idade mínima ensejaria ao 

trabalhador dupla punição: a perda da plenitude de sua infância em razão 

do trabalho realizado e, de outro lado, o não reconhecimento, de parte do 

INSS, desse trabalho efetivamente ocorrido. Concluiu-se, portanto, que por 

meio de início de prova material, sendo admissível a utilização de 

documentos em nome dos pais, além de prova testemunhal idônea, é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço sem restrição de limite 

etário, inclusive em idade inferior a 12 (doze) anos. No caso dos 

presentes autos, a título de prova documental do exercício da atividade 

rural, a autora, nascida em 10/09/1971, em Constantina/RS, trouxe aos 

autos a seguinte documentação: 1) Certidões de nascimento dos irmãs da 

requerente, datadas de 1962/1963/1967/1968, estando os genitores 

qualificados como agricultores, bem como indicando o endereço rural da 

família (Id. 24574423 p. 6/9); 2) Certidão de nascimento da requerente, 

datada de 1971, indicando o endereço rural da família (Id. 24574430 p. 1); 

3) Ficha de Identificação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, indicando 

contribuições nos anos de 1974 a 1985, em nome do pai da requerente (Id. 

24574430 p. 2); 4) Certidão de óbito do pai da requerente, datada de 1987, 

indicando que na época de seu falecimento ainda exercia a função de 

agricultor (Id. 24574430 p. 3); 5) Ficha de Identificação, datada de 1988, 

em nome do pai da requerente, indicando endereço rural da família (Id. 

24574430 p. 4); 6) Matrícula do imóvel rural de propriedade da família que 

foi transferidos aos filhos após o falecimento do genitor da requerente no 

ano de 1989 (Id. 24574430 p. 5/8). A prova oral produzida na audiência 

instrutória corroborou a prova material juntada aos autos. As testemunhas 

declararam, de forma uníssona, detalhes da rotina laboral da parte autora. 

Durante a audiência a autora informou que viveu em Alto Paraíso, 

Constantina-RS, até os 15 anos, sendo que nessa localidade já ajudava os 

pais na lavoura, desde tenra idade. Posteriormente a família se mudou 

para Liberato Salzano-RS. O primeiro labor com carteira assinada, foi em 

indústria de calçados. A testemunha Deonir Consalter, ouvida em juízo, 

informou que saiu de Constantina-RS em 1993, pois realizavam mutirão 

para colheita, junto com o pai da requerente. O pai da requerente tinha 

uma trilhadeira, que era puxada por boi. Conheceu a requerente quando 

ela tinha por volta de uns 6 anos de idade. Afirmou ainda que após o 

falecimento do pai da requerente, a família foi morar nas terras do avô da 

mesma e que a requerente sempre ajudou na lavoura, desde os 07 (sete) 

anos, sendo que na metade do dia a requerente ajudava nos labores 

rurais, sendo que no outro período ela estudava. A testemunha tinha sítio 

em Linha São Paulo, sendo que a requerente moava em Alto Paraíso. Que 

na época tinha escola naquela localidade. Que a propriedade do pai da 

requerente tinha aproximadamente 10 alqueires. Que eles produziam milho, 

feijão, trigo, soja, mandioca, batata e criação de animais, porco, vaca de 

leite. Que o pai da requerente não tinha empregados para ajudar. No 

mesmo ato a testemunha Rosa Zatti, nascida em Constantina-RS, 

conforme consta em seu documento de identificação, foi ouvida em juízo, 

esclarecendo que conhece a requerente desde quando a mesma nasceu 

até aproximadamente a mesma ter completado 22 anos. Que a requerente 

e sua família moravam em Alto Paraíso, no município de Constantina-RS. 

Que após, a requerente e sua família foram morar na terra do avô. Que na 

época tinha escola na Comunidade. O conjunto probatório demonstra o 

exercício de labor rurícola pela autora no período de 10/09/1983 (a partir 

dos 12 anos) até agosto de 1993, quando possui registro de seu primeiro 

vínculo empregatício (Calçados Sandra Ltda – 19/07/1993). Contudo, para 

fins de reconhecimento de tempo de contribuição de labor rural, cumpre 

reconhecer somente o período laborado até 31/10/1991, tendo em vista 

que o cômputo do tempo de labor rurícola, na condição de segurado 

especial, posterior à vigência da Lei nº 8.213/91, somente pode ser 

utilizado se recolhidas as necessárias contribuições facultativas, como 

contribuinte individual. Esta é a inteligência do art. 39 da Lei nº 8.213/1991. 

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE 

RURAL. AVERBAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TUTELA 

ESPECÍFICA. 1. O tempo de serviço rural para fins previdenciários pode 

ser demonstrado através de início de prova material, desde que 

complementado por prova testemunhal idônea. 2. O reconhecimento de 

tempo de serviço prestado na área rural até 31.10.1991, para efeito de 

concessão de benefício no Regime Geral da Previdência Social, não está 

condicionado ao recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes, exceto para efeito de carência. Determina-se o 

cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de 

averbar o período reconhecido, por se tratar de decisão de eficácia 

mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de 

cumprimento de sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, 

sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervalo). 

(TRF4, AC 5046014-85.2017.4.04.9999, Sexta Turma, Relator João Batista 

Pinto Silveira, Julgamento em 30.01.2019). Portanto, cumpre reconhecer 

atividade rural desempenhada pela autora para fins de averbação o 

período compreendido entre 10/09/1983 a 31/10/1991 – totalizando o 

período de 8 anos, 1 mês e 21 dias – o qual é de ser computado como 

tempo de contribuição, exceto para fins de carência. Quanto ao tempo de 

serviço urbano, de acordo com o CNIS do autor e com o período 

reconhecido administrativamente pelo INSS, temos 22 anos, 10 meses e 27 

dias (Id 24574430 p. 9). Consoante dispõe o art. 29-A da Lei nº 8.213/91, 

as informações constantes no CNIS sobre os vínculos e as remunerações 

dos segurados poderão ser utilizadas para fins de cálculo do salário de 

benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral da Previdência, tempo 

de contribuição e relação de emprego. Do direito da autora no caso 

concreto No caso dos autos, somando-se o tempo de serviço rural acima 

apontado (08 anos, 01 mês e 21 dias) com o tempo de contribuição urbana 

(22 anos, 10 meses e 27 dias), temos que a autora, por ocasião do 

requerimento administrativo (em 21/03/2019), contava com mais de 30 

anos de tempo de serviço/contribuição. Diante do exposto e pelo mais que 

consta dos autos, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, reconhecendo o período rural laborado pela requerente 

para fins de contribuição e averbação, correspondente a 8 anos, 01 mês 

e 21 dias , condenando, por consequência, o Requerido a pagar à autora 

o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do 

art. 29 e 53, II, da Lei nº 8.213/91, devido desde 21/03/2019, em valor a 

ser calculado. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o 

fim de determinar o estabelecimento do benefício, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter os autos à instância superior 

para reexame necessário, por se tratar de condenação de valor certo não 

excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das 

custas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Dou a presente por publicada em 

audiência. Registre-se. Presentes intimados. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 12 de fevereiro de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006331-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UANDERSON TEIXEIRA CABRAL (REU)

 

Intimo o autor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, sobre o retorno 

da carta de citação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001736-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. J. (AUTOR(A))

K. B. P. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. P. (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003924-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONORINO SONALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

JOELCIO MARTINELLO OAB - MT16949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005339-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEORCIVANA MARIA ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005339-72.2018.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003934-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003934-64.2019.8.11.0045. Com fundamento no teor do art. 

437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o conteúdo 

dos documentos juntados pela requerida no evento nº 26365702. 

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003222-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERNANDES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004617-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004491-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (DEPRECADO)

Juízo da Comarca de Sinop MT (DEPRECADO)

 

INTIMO O AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO 

DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001428-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIENKOETTER & NIENKOETTER LTDA - ME (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003340-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ MANTOVANI DESTRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIENE ALAIDE DA SILVA (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MANOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002671-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELLER AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN FERREIRA DA COSTA MARTINS DOS SANTOS - ME (REU)

 

INTIMO a autora por seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

dê prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003538-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PIMENTA PRATA (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento 

no feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDRO GOMES TRINDADE (EXECUTADO)

 

INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005400-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SIQUEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005492-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDAIANE SOUSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15128 Nr: 1031-64.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA PONTO CERTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:OAB/MT 19.506, DAVID GARON CARVALHO - OAB:OAB/MT, 

veronica katia de oliveira - OAB:24733/MT

 Intimo a parte para vistas dos autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao 

arquivo de feitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83830 Nr: 3336-74.2012.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA MAGNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCURSOS - INSTITUTO NACIONAL DE 

CURSOS, INVEST CURSOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EDUCACIONAL, INSTITUTO DE FORMAÇÃO DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, JORGE PAULO CARNEIRO PASSOS - 

OAB:GO/26.384, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 3987-09.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELLA, PUGLIESE, BUOSI, GUIDONI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO FONSECA 

PUGLIESE - OAB:155.105/SP, CAROLINA MANSUR DA CUNHA DE 

GRANDIS - OAB:248.444/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON JOSÉ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18593/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impulsionar os autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87601 Nr: 1433-67.2013.811.0045
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINO FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS - 

OAB:56.709 DF, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:15.595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, 

DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, 

LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:4.681 TO, LUMA MAYARA DE AZEVEDO GENIGIER EMMERICH - 

OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - OAB:58.806 RS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - OAB:28.002 

GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99989 Nr: 5918-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA, ROBERTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103027 Nr: 891-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J-PAR AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004332-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI CARLET (REQUERENTE)

DANIELA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA GOBBI OAB - MT16324/O (ADVOGADO(A))

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES QUEIROZ DE SOUZA MUDANCAS E TRANSPORTES - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 60 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO 

DOS SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1004332-16.2016.8.11.0045 Valor 

da causa: R$ 37.508,97 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JURACI CARLET Endereço: RUA 

MACHADINHO, 1529, E, PIONEIRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Nome: DANIELA FLORES Endereço: Inexistente, 63, 

APARTAMENTO 708, Inexistente, CABEDELO - PB - CEP: 58310-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MOISES QUEIROZ DE SOUZA MUDANCAS E 

TRANSPORTES - ME Endereço: RUA RAUL OBLADEN, 888, ITÁLIA, SÃO 

JOSÉ DOS PINHAIS - PR - CEP: 83020-500 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA RÉ, MOISES QUEIROZ DE SOUZA MUDANÇAS E 

TRANSPORTE ME (ESTRELLA MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS), pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n: 

11.501.728/0001-13, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue 

abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes autos, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A primeira 

Requerente celebrou com a empresa Requerida contrato de Transporte de 

Mudança em Aproveitamento, com a finalidade de realizar o transporte da 

mudança de sua filha Daniela Flores, a segunda Requerente, da cidade de 

Curitiba-PR a cidade de Cabedelo-PB. A negociação se deu, em sua maior 

parte, por contato telefônico e algumas vezes por e-mail, tendo em vista 

que a contratante/primeira requerente reside na cidade de Lucas do Rio 

Verde-MT e a empresa contratada/requerida tem sede na cidade de São 

José dos Pinhais–PR. Deste modo, alguns e-mails trocados são 

importantes para comprovar as reais condições do pactuado entre as 

partes, tendo em vista que o único documento escrito fornecido pela 

empresa Requerida foi a Ordem de Serviço n. 2016/2999 (documento em 

anexo), entregue a segunda Requerente no dia do carregamento da 

mudança (05/07/2016), nos termos a seguir especificados: Transporte de 

mudança retirada na cidade de Curitiba/PR, no dia 05/07/2016, a ser 

entregue na cidade de Cabedelo/PB; Dos itens transportados: 01 

guarda-roupa quatro portas, 02 camas de casal, 01 rack, 01 TV, 01 sofá 

de 03 lugares, 01 geladeira, 01 mesa, 04 cadeiras, 01 máquina de lavar, 

itens menores encaixotados (entre eles itens pessoais, roupas, calçados, 

louças e eletrodomésticos); Do pagamento/ Valor do Transporte da 

Mudança: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Data do carregamento da 

mudança na cidade de Curitiba: 05/07/2016; Do prazo para entrega da 

mudança na Cidade de Cabedelo /PB: o prazo para entrega dos bens é de 

01 (um) a 90 (noventa) dias. No dia 05/07/2016 a Requerida recolheu a 

mudança da segunda Requerente, no apartamento em que ela residia, 

situado a Rua Brigadeiro Franco, número 2442, apartamento 501, Bairro 

Batel na Cidade de Curitiba /PR, com a promessa de que a mudança seria 

entregue na cidade de Cabedelo-PB até o final do mês de Julho/2016. Para 

realização do transporte da mudança, a Requerida havia pactuado com a 

primeira Requerente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço, 

sendo que a forma de pagamento inicialmente pactuada em conversa 

telefônica era de 50% do valor no ato do carregamento da mudança, e os 

50% do valor restante no ato da entrega da mudança na cidade de 

Cabedelo /PB. No entanto, após o carregamento da mudança e o 

recebimento de 50% do valor acordado para o frete, a empresa Requerida 

passou a exigir que o pagamento se desse de forma diversa ao 

inicialmente combinado, exigindo que a primeira Requerente efetuasse o 

pagamento do saldo de 50% restante do valor do frete, sob a alegação de 

que a mudança já estava no caminhão para ser encaminhada ao destino e 

que a mesma seria entregue na cidade de Cabedelo até o dia 03/08/2016. 

Pressionada pela Requerida através de contato telefônico realizado em 

26/07/2016, a primeira Requerente se viu obrigada a efetuar o restante do 

pagamento, sendo enganada com a informação de que a mudança já 

estava carregada no caminhão e estaria a caminho do seu destino e que 

chegaria até o dia 03/08/2016 em Cabedelo-PB. Passaram-se os dias e 

nenhuma notícia da mudança. Transcorrido o prazo inicialmente pactuado 

para a entrega da mudança, a Primeira Requerente entrou em contato por 

telefone diversas vezes com a empresa Requerida, em que era 

normalmente atendida pelo Sr. Thiago Rocha, que cada vez lhe dava uma 

desculpa diferente, mas sempre alegando que a mudança estava a 

caminho e seria entregue em breve. As requerentes então começaram a 

se preocupar com a situação, pois a cada ligação a Requerida dava uma 

desculpa diferente, por fim, nem respondiam mais os e-mails. Então, em 
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15/08/2016 a segunda Requerente realizou uma Reclamação no site 

Reclame Aqui (reclamação em anexo), sendo nessa ocasião tratada de 

forma indiferente pela empresa que sequer lhe deu retorno, como se 

verifica. A primeira requerente então insistiu através de contato telefônico 

buscando incansavelmente uma posição quanto a entrega da mudança. 

Quando esgotados todos os meios e “desculpas” da Requerida para 

enrolar as Requerentes, a Requerida então alegou que a empresa estava 

dentro do prazo de 90 dias para entregar a mudança, descritos na ordem 

de serviço. Neste momento, diante das contradições da empresa e de 

suas atitudes duvidosas, a primeira requerente já pode prever o que 

estaria por vir, procurou então auxilio profissional, tendo NOTIFICADO 

EXTRAJUDICIALMENTE a Requerida, em 26/09/2016, conforme notificação 

em anexo. A notificação foi enviada por e-mail no dia 26/09/2016 (e-mail 

em anexo), no mesmo endereço de todos os e-mails anexados a esta, 

trocados entre a Requerente e a Requerida, no entanto a empresa 

Requerida não ofereceu qualquer resposta. A notificação também foi 

enviada por Correio – AR (comprovante anexo), neste mesmo dia, sendo 

que o AR foi devolvido em 30/09/2016, sem recebimento, pelo motivo “não 

existe o número indicado”. Após ter realizado a NOTIFICAÇÃO, a primeira 

Requerente aguardou mais alguns dias e, como esperado, nada da 

mudança. Entrou novamente em contato com a Requerida e então obteve a 

resposta de que os 90 dias de prazo que constam na ordem de serviço, 

trata-se de prazo contado em dias úteis e que, portanto, estariam ainda 

dentro do prazo para entrega. Cumpre ainda destacar, que a 

NOTIFICAÇÃO do PROCON enviada por AR, também foi devolvida sem 

recebimento, em 01/11/2016, constando na devolução o motivo 

“MUDOU-SE” (comprovante em anexo). No entanto, o endereço está 

correto, as Requerentes confirmaram o endereço e a atendente do 

PROCON também confirmou, inclusive por telefone, com o Sr. Thiago 

Rocha. Restam claras as artimanhas da Requerida em se esquivar de 

suas responsabilidades, recusando-se até mesmo a receber dos Correios 

a NOTIFICAÇÃO mentindo que a referida empresa Mudou-se. Por todo o 

exposto, esgotadas todas as tentativas amigáveis para que a Requerida 

cumprisse sua Obrigação de Entregar a Mudança, não restou outra 

alternativa as Requerentes senão a via judicial. DESPACHO/ DECISÃO: 

Processo n.º 1004332-16.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

consumação da citação pessoal da ré, secundada com o com o 

exaurimento de todos os meios tradicionais de localização, se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

Determino que se proceda à citação da ré, mediante a expedição de edital. 

Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo 

Civil, prazo de 60 (sessenta) dias. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

janeiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME PEREIRA DIAS, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de fevereiro de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho (Assinado Digitalmente) Juiz de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002328-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CLAMIR KROTH (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002328-69.2017.8.11.0045. Indefiro o pedido de dispensa 

de realização da audiência de conciliação ou de mediação, haja vista que, 

de acordo com a norma de regência, a audiência somente não será 

realizada quando ambas as partes manifestaram desinteresse na 

composição ou quando, devido a natureza da lide, não for possível a 

autocomposição [art. 334, § 4.º do Código de Processo Civil/2015]. 

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetive o pagamento da diligência do oficial de justiça, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito, dado a ausência de 

pressuposto processual. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de fevereiro de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000630-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LOURDES BORSATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

REJANE APARECIDA RODRIGUES CUNHA (REQUERIDO)

FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000630-23.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Tratando-se de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade 

de bem imóvel, gravado com cláusula de alienação fiduciária, uma vez 

consolidada a propriedade em seu nome, o credor fiduciário promoverá, 

no prazo de 30 dias, leilão público para a alienação do imóvel. Se no 

primeiro leilão o maior lance for inferior ao valor do imóvel (estipulado na 

forma do art. 24, inciso VI e parágrafo único da Lei n.º 9.514/1997), será 

realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. No segundo leilão, 

será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor 

da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, 

inclusive tributos, e das contribuições condominiais [art. 27, §§ 1.º e 2.º da 

Lei n.º 9.514/1997]. Importante registrar, por oportuno, que é vedado, no 

atual ordenamento jurídico, que se proceda ao leilão a preço vil, o que 

acarretaria a nulidade do procedimento expropriatório [art. 891 do Código 

de Processo Civil]. A ratificar tal posicionamento, extrai-se da 

jurisprudência o seguinte julgado, que versa acerca de questão 

semelhante: CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO 

COMO GARANTIA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO 

DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NULIDADE. A execução extrajudicial 

promovida pelo credor fiduciário deve observar o procedimento previsto 
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na Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento 

Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel. A teor do 

disposto no artigo 27, na primeira praça o valor para arrematação será o 

valor fixado no contrato e, caso não haja interessados, será designada 

segunda praça, sendo que o valor será o da dívida acrescido das 

despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, 

e das contribuições condominiais. No caso sub judice, considerando que o 

valor do lance mínimo do imóvel no segundo leilão, bem como a 

arrematação, por terceiro, ocorreram por valor inferior a 50% (cinquenta 

por cento) em relação ao valor da avaliação, o que caracteriza venda a 

preço vil, impõe-se reconhecer a nulidade do Edital de Leilão de Alienação 

Fiduciária, objeto da lide, e dos atos dele decorrentes, em especial a 

arrematação. Apelação parcialmente conhecida e, nesta, provida.(TJRS – 

Apelação Cível, Nº 70072658388, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 22-06-2017) 

– grifos inexistentes no texto original. Pois bem. Compulsando os 

elementos informativos do processo, verifica-se que a autora pretende a 

concessão de tutela de urgência que visa a suspensão de leilão de imóvel, 

cuja propriedade já se consolidou em mãos do credor fiduciário (‘vide’ 

averbação n.º 3 da matrícula imobiliária acostada ao ID n.º 29096428). Não 

é possível extrair dos autos o valor da avaliação de mercado do imóvel 

objeto da lide. O registro da alienação fiduciária na matrícula imobiliária do 

imóvel registra o valor de avaliação em R$ 435.000,00 (quatrocentos e 

trinta e cinco mil reais). Porém, não é crível que este seja o valor de 

mercado de um imóvel localizado na região do Bairro Jardim das Palmeiras, 

nesta urbe. Prova disto é que já houve a primeira tentativa de leilão do 

imóvel e, conforme informações do site da empresa que promove o leilão, 

o lance mínimo para o dia 17/12/2019 era de R$ 733.293,74 (setecentos e 

trinta e três mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro 

centavos). Já para o dia 19/12/2019, o lance mínimo era de R$ 465.117,78 

(quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e dezessete reais e setenta e 

oito centavos). O primeiro leilão restou frustrado e o bem não foi 

arrematado (‘vide’ extrato anexo, extraído do site da empresa que realiza o 

l e i l ã o  – 

https://www.megaleiloes.com.br/pesquisar#q=jardim%20das%20palmeira

s%20lucas%20do%20rio%20verde). O segundo leilão está designado 

para o dia 17/02/2020 e possui o lance mínimo de R$ 156.000,00 (cento e 

cinquenta e seis mil reais). Assim, não obstante não haver informação 

acerca da avaliação de mercado do imóvel, levando-se por linha de estima 

a localização do bem, somado ao fato de que o lance mínimo para o 

primeiro leilão era de R$ 733.293,74 (setecentos e trinta e três mil, 

duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) e que o 

lance mínimo para o segundo leilão é de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta 

e seis mil reais), há risco de arrematação do imóvel por preço vil, na 

medida em que o lance mínimo para o segundo leilão é muito menos da 

metade do valor do lance mínimo para o primeiro leilão, o que, 

possivelmente, não cobre nem o valor da dívida do financiamento e seus 

encargos legais [art. 27, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 9.514/1997]. Por fim, não 

se pode perder de perspectiva de que a autora é terceira interessada na 

extinção da dívida dos devedores fiduciários perante o credor fiduciário, 

na medida em que comprou, mediante contrato particular, o imóvel objeto 

da lide dos devedores fiduciários (contrato acostado ao ID n.º 29096432), 

o que, em princípio, lhe permite o pagamento da dívida [art. 304 do Código 

Civil]. Porém, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que 

lhe é devida, ainda que mais valiosa [art. 313 do Código Civil]. Assim, 

diante destes fundamentos, havendo risco de arrematação do imóvel por 

preço vil (‘periculum in mora’) e, dado a configuração da plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’), somado ao fato de que a autora é 

terceira interessada na extinção da dívida, mas que, o credor não é 

obrigado a receber prestação diversa, penso que é caso de concessão 

da tutela de urgência pretendida, condicionada a prestação de caução no 

valor total da dívida e seus encargos. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, 

condicionado à prestação de caução real ou fidejussória no valor total da 

dívida e seus encargos contratuais. a) tome-se por termo a caução. 

Lavre-se termo de caução; b) Após, expeça-se ofício a empresa Mega 

Leilões, com o objetivo de realizar a suspensão do leilão do imóvel objeto 

da matrícula imobiliária n.º 25.623 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Lucas do Rio Verde/MT. c) Citem-se os requeridos para, querendo, 

contestem a ação no prazo de 05 (cinco) dias e, no mesmo prazo, 

indiquem as provas que pretendem produzir [art. 306 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de fevereiro de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002554-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIVAN BRUCE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR ROMAN ROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 13:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONE BARBOZA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PAVEI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-77.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO INTEGRADO EDUCAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTINE RIGO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 25/03/20 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GEOVAN MORAIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001427-67.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO GEOVAN 

MORAIS Endereço: RUA RUBI, 260, N, TESSELE JUNIOR, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO 

MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA Endereço: 

desconhecido Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

Endereço: DETRAN, AVENIDA DOS FRANCESES, S/N, VILA PALMEIRA, 

SÃO LUÍS - MA - CEP: 65036-901 A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LUCAS DO RIO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005019-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI VINICIUS MERLIN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ESTEVAO ALVES DA SILVA 14251690745 (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 25/03/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-58.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BAZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITYFLEX COMERCIO E MARKETING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Diante do endereço INFORMADO NA CONSULTA através do Sistema de 

Informações ao Judiciário – INFOJUD, SER O MESMO ENDEREÇO DO ID 

26969644, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

promovente para informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003920-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAPARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL FIUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 01/07/2020 Hora: 13:00 
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(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003463-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO DE LIMA RAMIRES (REQUERIDO)

DANIELLI ACKERMANN GEREMIA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE LIMA BARRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 15H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 25/03/20 15:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON MATTOS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000158-27.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: JOILSON 

MATTOS NOGUEIRA Vistos. Intime-se o requerente para fornecer o 

endereço para citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

da ação. Juntado aos autos novo endereço, cite-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004794-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE VAN DER SAND SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO LUIS FOGACA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 16:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003755-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA SOUZA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANI CORREIA DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de fevereiro de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003429-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUERLENE DE MEDEIROS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte EXECUTADO: 

JAQUERLENE DE MEDEIROS COSTA LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

fevereiro de 2020. CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA ROZA STABELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por suas advogadas e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004639-62.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILENE BATISTA GONCALVES 66724597234 (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 16:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE APARECIDA ROZA (REQUERIDO)

 

25/03/20 16:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

25/03/2020 Hora: 16H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005831-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEIA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO (REQUERIDO)

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005831-30.2019.8.11.0045. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE 

LUCAS DO RIO VERDE REQUERIDO: ODINEIA CRISTINA RIBEIRO 

CORDEIRO Vistos. Recebo o pedido de emenda à inicial. Retifique-se a 

autuação para constar o requerido Fernando Welington Cordeiro. Defiro o 

requerimento veiculado no id. nº 28383503, com objetivo de amealhar 

informações acerca do atual endereço dos requeridos ODINEIA CRISTINA 

RIBEIRO CORDEIRO, inscrita no CPF sob o nº 929.581.761-34 e 

FERNANDO WELINGTON CORDEIRO, inscrito no CPF sob o nº 

895.561.511-68, o que faço por meio do Sistema INFOSEG. Realizado o 

ato, reitere a tentativa de citação, observando o novo endereço constante 

nos autos. Caso a resposta seja infrutífera, intime-se a parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) informe o endereço atualizado, sob pena de 

extinção da ação. Às providências. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006158-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GIUSTTI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 25/03/2020 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PINHEIRO PINTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002220-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: SAMUEL PINHEIRO PINTO - ME 

Vistos. Inobstante os argumentos expendidos pelo autor, entendo que não 

há como se deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de 

arresto de bens formulado em Id. 26972399, uma vez que, em se tratando 

de pedido de arresto, este só seria cabível caso existente uma dívida 

líquida e certa (que poderia ser objeto, inclusive, de eventual execução), 

situação inocorrente no caso em comento, em que a parte autora possui 

mera expectativa de direito, se consubstancia em um futuro desfecho 

desta ação de conhecimento, se fazendo necessária a prévia constituição 

do respectivo título executivo, o que, por si só, já seria suficiente para o 

indeferimento do referido pleito. Somando-se a isto, saliento que a 

probabilidade do direito invocado dependerá, necessariamente, de prévia 

instrução probatória, o que, igualmente, impede o deferimento do pleito 

liminar formulado. Resta, assim, INDEFERIDO o pedido liminar formulado 

pela parte autora. Intime-se o requerente para fornecer o endereço do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. 

Juntado aos autos novo endereço, cite-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RIBAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005224-17.2019.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDIO RIBAS DA COSTA 

REQUERIDO: PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME, SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua 

ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000173-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIMINSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000173-25.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: JOSE SIMINSKI EXECUTADO: 

BANCO PAN Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

total de R$ 3.395,72 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e 

dois centavos), a título de pagamento da condenação, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 27727691). O credor 

indicou dados para a emissão do alvará (Id. 28895716). Assim, ante o 

cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a extinção é 

medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-33.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA TICIANA MENSCH LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT22963/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000403-33.2020.8.11.0045. AUTOR: ANDREA TICIANA MENSCH LEITE 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Vistos 

etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO (Id. 29052925). Em atenção ao pedido da parte 

autora, a qual não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, 

bem como, considerando que em sede de JEC não se faz necessária a 

anuência da parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da 

presente demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do 

FONAJE assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)” Posto isso, e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELE MEDEIROS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002122-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIELE MEDEIROS NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual houve indisponibilidade de valores via o sistema 

BACENJUD do valor integral do débito (Id. 24329464). O devedor, intimado 

para manifestar e oferecer defesa, manteve-se inerte. Nessa hipótese, 

não havendo impugnação, extinguir-se-á o feito com base no art. 924, II, 

do CPC Por sua vez, concordando com os valores bloqueados, o credor 

indicou dados para a emissão do alvará (Id. 24380824). Assim, ante a 

satisfação integral da obrigação, a extinção é medida que se impõe, 

consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o 

alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que 

este tenha procuração com poderes especiais para receber e dar 

quitação). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003023-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003023-52.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: MARIVALDO DA SILVA MACIEL POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Impulsiono estes autos para intimar o 

polo ativo, para se manifestar no prazo de 05(cinco) dias, acerca do 

Laudo Pericia, juntado.

Expediente

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152618 Nr: 1488-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON CADORE, VALDIRENE SEROISKA, ANTONIO 

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, GILOMAR PELICIOLI, IVAN LUIZ BRISOT, 

ADRIANA LANZARIN BREZOLIN, NILSO BUSATTA, GERALDO COSTA 

BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA - 

OAB:/MT21223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEITOR MARQUEZI, 

para devolução dos autos nº 1488-42.2018.811.0045, Protocolo 152618, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92063 Nr: 1604-62.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) manifestação do Banco 

do Brasil que se encontra(m) juntado(s) às fls. 117/153 dos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 104793 Nr: 5126-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci, José Antônio 

Bortolucci, Maria Helena Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o requerimento de fl.58. Diante da inércia da parte 

executada, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a individualização da coisa, bem como, forneça as informações e 

viabilize os meios necessários para cumprimento do mandado, sob pena 

de tornar sem efeito a presente decisão.

2 – Após, com arrimo no art. 806, §2º o CPC, EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão em favor da parte exequente, na forma requerida.

Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT, devendo a 

parte interessada efetuar o respectivo recolhimento.

3 – Restando infrutífera a diligência acima, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que 

entender de direito, sob pena de suspensão.

 4 – Às providências, CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 27 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1033897 Nr: 4248-36.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Sotta Bortolucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fattoria Comercio e Rep. De Produtos 

Agropecuarios Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 1 – Assim, por se revelar necessária a produção de provas em audiência, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março 

de 2020, às 13h30min (MT).2 – Com fundamento no art. 357, §4º do 

Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes desta demanda para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão.Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe 

ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 3 - 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem os demais meios de prova que considerem necessários ao 

deslinde do feito, de modo a dirimir os pontos controvertidos acima 

fixados.Ressalta-se que as partes deverão justificar a pertinência e 

razões específicas para cada meio probatório, sob pena de 

indeferimento.4 – Após, remetam-se os autos CONCLUSOS, para as 

devidas deliberações.5 - CUMPRA-SE.Água Boa-MT, 27 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 104794 Nr: 5127-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A

 DESPACHO

 1 – Verifica-se que a executada foi citada por meio de seu procurador 

regularmente constituído, conforme decisão de fl. 52. Assim, frustrada a 

tentativa de busca e apreensão e, considerando que a obrigação objeto 

da presente execução foi convertida em obrigação de pagar quantia certa 

(fl. 34), INTIME-SE o exequente para dar andamento ao feito e requerer o 
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que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921 do CPC.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2164-33.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estrelandia Recapagens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Ludovico de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista certidão acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044584 Nr: 5135-83.2019.811.0021

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ogier Oliveira Lobo Filho, Erico Antonio de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Pereira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício de Macêdo Loyola - 

OAB:14694/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Moura do Vale - 

OAB:GO0044604, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2120 Nr: 2728-95.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello, João Lopes de 

Souza, Milton Sérgio Ganassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85203 Nr: 4041-47.2012.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSG, Maria José Soares Seki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Zigrossi Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, José Victor Guimarães - OAB:MT0025803O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE 

SOUSA - OAB:25933/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036329 Nr: 5858-39.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emivaldo de Souza - 

OAB:OAB/GO 26.952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

aurota, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) ata de audiência da 

conciliação que se encontra(m) juntado(s) às fls. 34/35 dos presentes 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000054-73.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de impugnação 

ao cumprimento de sentença oferecida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de MARIA JOSE TSINHOTSE, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. O executado alega que a execução 

se revela excessiva, em razão da adoção de parâmetros diversos 

daqueles estabelecidos no acórdão (id. 20865609). O exequente, por sua 

vez, se manifestou pelo reconhecimento da intempestividade da 

impugnação apresentada e, no mérito, rechaçou os argumentos 

apresentados pelo executado (id. 22136627). Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. DAS PRELIMINARES DA INTEMPESTIVIDADE 

DA IMPUGNAÇÃO Preceitua o art. 525 do Código de Processo Civil que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado apresente sua impugnação. É dizer, mesmo que não seja 

efetuado o pagamento voluntário, o executado poderá apresentar sua 

impugnação em até 15 (quinze) dias após escoamento do prazo para 

cumprimento da obrigação (trinta dias no total). No caso em tela, em 

consulta ao sistema PJE, verifica-se que o prazo para pagamento 

voluntário teve fim no dia 22 de maio de 2019. Assim, a data final para 

apresentação da impugnação corresponde a 12 de junho de 2019. 

Portanto, uma vez que impugnação foi oferecida no último dia do prazo 

legalmente previsto, resta afastada a intempestividade alegada. DA 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO Também 

não merece guarida o pedido de rejeição liminar da impugnação sob o 

argumento da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do 

cálculo. O demonstrativo foi anexado aos autos pelo executado, conforme 

se se extrai do evento n. 208695609. DO MÉRITO DOS JUROS 

MORATÓRIOS Consoante leitura da parte final do voto da lavra da Sra. 

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que deu provimento ao 

recurso do exequente na fase de conhecimento, os juros de mora 

deveriam incidir, sobre as parcelas a serem restituídas, apenas a partir da 

citação (id. 19471516), ou seja, 16/03/2018. Em análise do cálculo 

apresentado pelo exequente (id. 19495126), depreende-se que os juros 

de mora foram aplicados em cada parcela, nas datas dos respectivos 
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descontos, incidindo, desta feita, desde 07/05/2006 (id. 19495126), o que 

inegavelmente resulta em excesso de execução. Ademais, o exequente 

se manifestou de maneira genérica, sem prestar esclarecimentos quanto 

aos parâmetros adotados. Destarte, razão assiste ao executado, sendo 

forçoso o afastamento do cálculo realizado pelo exequente. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo ACOLHE a impugnação ao cumprimento de sentença, 

ao passo que, HOMOLOGA os cálculos do executado no que toca ao 

valor das parcelas a serem restituídas (id. 20865609 –Pág. 04). 2 – Tendo 

em vista o cumprimento integral da obrigação (id. 20454282), este Juízo 

DECLARA EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento analógico no art. 925 e art. 924, II do CPC. 3 – Com arrimo no 

princípio da causalidade, FIXAM-SE honorários advocatícios em favor do 

impugnante no importe equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o 

proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, 

DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba, tendo em vista a 

aplicação da regra do art. 98, §3º do CPC. 4 – Considerando o valor total 

apresentado pelo exequente (id. 19495121), a partir de simples cálculo 

aritmético, extrai-se que o valor depositado a maior (R$ 1.447,56) 

corresponde a 15,61% (quinze vírgula sessenta e um por cento) do 

montante total (R$ 9.272,00). Sendo assim, após preclusas as vias 

impugnativas, EXPEÇAM-SE os respectivos alvarás de levantamento dos 

valores, observados os seguintes parâmetros: a) 84,39% (oitenta e quatro 

vírgula trinta e nove por cento) do valor depositado em Juízo deverá ser 

levantado pela parte exequente, conforme requerimento de id. 20487008, 

observadas as formalidades legais; b) O saldo remanescente (15,61%) 

deverá ser restituído à parte executada na forma requerida na 

impugnação de id. 20865609, devendo a parte ser intimada para informar 

os dados de conta bancária de sua titularidade, caso seja necessário. 5 – 

Posteriormente, não havendo novos requerimentos, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. 6 – INTIMEM-SE. 7 – Às 

providências. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000058-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000058-47.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença oferecida pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS em face de BEATRIZ ROSA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos, sob o fundamento de excesso de execução. 

Intimada, a exequente concordou com os cálculos apresentados pelo 

impugnante, pugnando pela expedição de ofícios requisitórios de 

pagamento (id. 20129869). A parte credora informou ainda que a 

Autarquia Previdenciária não teria promovido a implantação do benefício 

concedido judicialmente, pugnando pela intimação da requerida para 

cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa. 

Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Diante da 

concordância expressa da parte credora, a homologação dos cálculos 

apresentados pelo impugnante é medida que se impõe. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA os cálculos de id. 19719490. 2 – Com 

fundamento no princípio da causalidade, em aplicação analógica ao art. 90 

do Código de Processo Civil, como também na Súmula 517 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, FIXA-SE honorários advocatícios em favor da 

autarquia impugnante o importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre 

o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do mesmo 

diploma instrumental acima aludido. Contudo, DETERMINA-SE a suspensão 

da exigibilidade da verba, tendo em vista a aplicação da regra do art. 98, 

§3º do CPC. 3 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 

pagamento, nos termos do cálculo homologado, com fundamento no artigo 

535, §3º, II do CPC. 4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a 

disponibilização, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em 

favor do credor. 5 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para 

levantamento. 6 – Diante da manifestação da parte exequente, INTIME-SE a 

Autarquia requerida para promover ou comprovar a implantação do 

benefício previdenciário em favor da parte autora, nos moldes da 

sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao total 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 7 – Decorrido o prazo para 

manifestação da parte executada, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito, consignando o prazo de 05 (cinco) dias. 8 - Após, 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 9 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001529-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE: 1001529-98.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002558-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

VICTORIA MENDES RIBEIRO CAVALCANTE OAB - GO57029 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(RECONVINDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002558-18.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

concessão de benefício assistencial com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por VIVALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. A parte autora pugna pela concessão de tutela de 

urgência, a fim de que a autarquia ré implante benefício assistencial em 
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seu favor, sob o fundamento de que é portador de deficiência que lhe 

impede de garantir a própria subsistência. Fundamenta-se. Decide-se. De 

acordo com a norma insculpida no art. 294 do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória compreende os institutos da tutela de urgência (artigos 

300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 311). Por sua vez, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica, se caracteriza como tutela 

cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). A concessão da 

tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipada, pressupõe a presença 

dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade 

de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, o requerente deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, 

por meio dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, a 

presença de elementos que indiquem a plausibilidade da existência do 

direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não 

deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo necessário para 

julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar danos de difícil 

reparação, ou a futura impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, 

consubstanciando verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). 

Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem 

que convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória” Vale destacar que, via de regra, será incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do Código de Processo 

Civil. No caso em tela, a tutela de urgência de natureza antecipatória não 

merece acolhimento. Conforme dispõe o art. 20 da Lei n. 8.742/93, a 

concessão do benefício de prestação continuada será garantido à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, que 

comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família. Nos termos do §2 do mencionado dispositivo, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. Compulsando os autos, não se 

vislumbram elementos que evidenciem o impedimento de longo prazo do 

autor. Em que pese os documentos anexados indiquem que o requerente 

passa por tratamento em razão de câncer de próstata (id. 27205750), não 

foram juntados laudos ou atestados circunstanciados relatando a 

incapacidade do autor para realização de suas atividades rotineiras. 

Ademais, não restou demonstrada a vulnerabilidade social do núcleo 

familiar ao qual o autor pertence, o que impede uma aferição quanto ao 

preenchimento de um dos requisitos exigidos em Lei para concessão do 

benefício pleiteado. Destarte, não sendo possível, a partir dessa análise 

perfunctória, verificar a probabilidade de direito do autor, o indeferimento 

da tutela requerida é medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com arrimo 

no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante 

a ausência do requisito da probabilidade de direito. 2 - Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – Além disso, considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto a demanda envolve 

interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na hipótese de 

o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, este Juízo DEFERE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: 

tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz 

Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001738-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEDRO FABIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001738-33.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em análise à 

manifestação aportada pelo Ministério Público (id. 17443587), este Juízo 

reputa cabível o acolhimento o pedido de suspensão do processo nos 

termos do art. 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil. Malgrado a 

ilegitimidade ativa para defesa de direito material em Juízo corresponda à 

causa de extinção da ação sem resolução do mérito, vez que se trata de 

condição essencial para o exercício regular do próprio direito de ação, 

preconiza o art. 723, parágrafo único, do CPC que na condução dos 

procedimentos de jurisdição voluntária, o Magistrado não é obrigado a 

observar critério de legalidade estrita, podendo adotar a solução que 

considerar mais conveniente e oportuna frente o caso concreto. No 

presente feito, a autora, embora não possua registro formal de filiação 

com o interditando, é reconhecida pelos demais filhos como legítima filha. 

No entanto, restou evidenciada situação de conflito entre os irmãos quanto 

à forma ideal de proteção dos interesses do genitor em comum, tudo nos 

termos dos laudos carreados aos autos (id. 22525195 e id. 24197375). 

Assim, uma vez pendente ação de reconhecimento de paternidade da 

requerente em relação ao interditando, aliado às demais nuances 

inerentes à presente demanda, de rigor a suspensão do trâmite 

processual até que esteja dirimida questão concernente à relação de 

parentesco entre as partes. Uma vez superado tal impasse, será possível 

prosseguir aos demais atos de conhecimento que subsidiarão este Juízo 

com maiores elementos para escorreita solução do caso, sempre com 

vistas a atender o melhor interesso da parte em situação de 

vulnerabilidade. 1 – Sendo assim, este Juízo DETERMINA a suspensão 

deste processo, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, consignando-se o prazo máximo de 01 (um) ano, 

nos termos da regra do parágrafo quarto. 2 – OFICIE-SE o Juízo da 

Segunda Vara desta Comarca, onde tramita a ação nº 

1001724-49.2018.8.11.0021, para que tome ciência da presente decisão. 

3 – CIÊNCIA ao Ministério Público. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002395-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NESIA REZENDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002395-38.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de tutela antecipada ajuizada por NÉSIA 

BORGES DE RESENDE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos qualificados no processo em epígrafe, visando à 

concessão de aposentadoria por idade híbrida. Alega a parte autora, em 

síntese, que atualmente conta com 63 anos de idade e, a soma dos 

períodos em que desempenhou atividade rural e urbana, resulta na 

carência necessária para a o recebimento do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade híbrida. Desta forma, requer a concessão de 

tutela de urgência a fim de que seja determinada a implantação do 

benefício de aposentadoria por idade em seu favor. Breve relato. 

Fundamenta-se. Decide-se. Consoante exegese obtida da leitura do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência, a depender de sua 

natureza jurídica e dos fundamentos que a embasam, se caracterizará 

como tutela cautelar (garantidora) ou tutela antecipada (satisfativa). No 

que toca à tutela de urgência, cautelar ou antecipada, sua concessão 
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pressupõe a existência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, para que seja possível 

o deferimento da referida tutela, o requerente deverá demonstrar, de 

maneira sumária, por meio dos fatos narrados, das provas carreadas aos 

autos e em cotejo com as normas legais vigentes, a presença de 

elementos que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado 

(fumus boni iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, 

aliado ao decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da 

demanda, poderá acarretar danos de difícil reparação ou a futura 

impossibilidade de prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando 

verdadeiro perigo na demora (periculum in mora). Acerca do tema, 

preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O Juiz tem que convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória” Feitas essas breves 

considerações, em análise das razões de fato e de direito apresentadas 

pela parte autora, este Juízo reputa não estar satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade de direito alegada. No caso concreto, de 

acordo com o processo administrativo anexado aos autos, a autora não 

detém o período de carência necessário para concessão de 

aposentadoria por idade, se considerados apenas os vínculos urbanos 

formalmente registrados em seu CNIS (id. 26462514). De outro lado, a 

prova relativa ao período de labor rural juntada aos autos é 

manifestamente frágil (id. 26462503), servindo apenas como início de 

prova material, sendo indispensável a fase instrutória para eventual 

comprovação do desempenho de atividade rurícola. Destarte, o 

indeferimento da tutela pleiteada é medida que se impõe. 1 – Ante o 

exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo 

INDEFERE o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, com 

fundamento na ausência da probabilidade de direito. 2 – Considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto a demanda envolve 

interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de 

o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 4 – Ante as razões apresentadas e, encontrando-se 

presentes os pressupostos, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante 

procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017.
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002183-17.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 
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publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 
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causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002183-17.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 
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Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 
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CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002169-33.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 
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divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 
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ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002179-77.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 
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jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 
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serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002195-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI JOSE CECCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002195-31.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 
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aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 
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RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002214-37.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 
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dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 
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que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002422-21.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 
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a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 
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Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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SELVINO DOS SANTOS KNOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002535-72.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 
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caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 
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danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002509-74.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 
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CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 
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coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002510-59.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 
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coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 
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comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002228-21.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 
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aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 
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na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002527-95.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 423 de 925



indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 
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art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002208-30.2019.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 
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homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposado a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 
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liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo 

coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos 

individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, 

Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 

(Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001709-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES CASTELO GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA ROCHA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001709-46.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Processe-se em 

segredo de justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. 2 – VISTA ao Ministério Público para 

manifestação. 3 – Às providências necessárias, CUMPRA-SE. 4 – Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita aos autores. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001722-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001722-45.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão em tela visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A 

petição foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 

700 do CPC). Ante a evidência do direito do requerente, DEFERE-SE de 
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plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) 

na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as 

partes requeridas o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 

– Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o 

adimplemento voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CABECA BRANCA COMERCIO DE SEMENTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DORIVAL RUIZ LINARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001674-86.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação anulatória 

de lançamento de débito fiscal ajuizada pela empresa CABEÇA BRANCA 

COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA, em face de FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados no encarte processual. 

Alega a parte autora, em síntese, que: a) explora o comércio atacadista de 

matérias-primas agrícolas; b) em 11/07/2019 foi notificada por força da 

cobrança administrativa para pagamento de multa no valor de R$ 

84.476,56 referente a omissão de obrigação acessória, cujo o fato 

gerador ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2012; c) informa 

que obrigação acessória refere-se a emissão de nota fiscal de saída de 

mercadoria transportada dentre o período de outubro e novembro/2012; d) 

insurge ao tributo aplicado, alegando o cumprimento de emissão de nota 

fiscal em nome de terceiros, com efetivação da venda pelo 

estabelecimento da filial e o recebimento dos valores correlatos em favor 

do estabelecimento da matriz; Desta forma, requereu a concessão da 

tutela de urgência para que o Estado se abstenha de negativar o nome da 

empresa requerente em virtude do débito em questão, ou, 

subsidiariamente, a permissão para emissão de Certidão Positiva para a 

continuidade da atividade comercial. Breve relato. Fundamenta-se. 

Decide-se. A tutela provisória, disciplinada pelo Código de Processo Civil, 

compreende a tutela de urgência (artigos 300 a 310), e a tutela de 

evidência (art. 311). No que tange à tutela de urgência, a depender de sua 

natureza jurídica e dos fundamentos que a embasam, esta poderá se 

tratar de tutela cautelar (garantidora), ou, tutela antecipada (satisfativa), 

sendo facultado seu requerimento em caráter antecedente ou incidental. A 

concessão da tutela de urgência pressupõe a existência dos requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesta senda, para que seja possível o deferimento da tutela 

pretendida, o requerente deverá demonstrar, de maneira sumária, por meio 

dos fatos narrados, das provas carreadas aos autos e em cotejo com as 

normas legais vigentes, a presença de elementos concretos indiciários da 

existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que pelas 

circunstâncias, o seu não deferimento de plano poderá acarretar danos 

de difícil reparação ou até mesmo a impossibilidade de uma satisfação 

futura do direito material pleiteado (periculum in mora). Consta ainda, do 

parágrafo 3º do mencionado artigo, a impossibilidade de concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Feitas essas breves 

considerações, em análise das alegações e provas trazidas pelo autor, 

verifica-se a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade de 

direito alegado. Consoante infere-se na Lei 7.098/98, a qual regulamenta 

normas referente ao imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e serviços – ICMS, estabelece o dever do contribuinte à 

escrituração de livros e emissão de documentos fiscais conforme as 

operações ou prestações que realizarem, cabendo, em caso de saída de 

mercadorias, a obrigação de emissão de nota fiscal, ficando excetuados 

somente aos produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou 

industrial. No caso em voga, a parte autora insurge ao lançamento da 

multa alegando o cumprimento da obrigação acessória (emissão de nota 

fiscal de saída de mercadoria), informando que a operação mercantil de 

venda e compra de insumo agrícola (semente) realizado pelo 

estabelecimento filial, teve o recebimento dos valores correlatos pelo 

estabelecimento da matriz, por meio de operação de crédito bancário junto 

ao Banco do Brasil S.A., sendo ambas empresas autônomas e situadas 

em municípios distintos. Todavia, os documentos elucidados à 

comprovação sumaria do feito revela-se fragilizada, visto que não pode se 

concluir com exatidão, mediante apresentação de Notificação de 

Lançamento (id. 22650255) que os valores recebidos no período outubro e 

novembro, via cartão de crédito informados pela Operadora (credenciado 

no estabelecimento da matriz com IE n. 13.176.940-5), referem-se as 

vendas praticadas por sua filial. Outrossim, consoante se extrai das notas 

fiscais emitidas pelo estabelecimento da filial (IE n. 13.432.139-1), as que 

se aproximam da data do fato gerador são as notas NF n. 000.001.042 e 

NF n. 000.001.038, ambas com a data de emissão no mês de novembro de 

2012, com valores incompatíveis ao demonstrado na Notificação de 

Lançamento da Matriz, não sendo apresentado a nota fiscal referente ao 

mês de outubro. Ademais, cumpre destacar que, em se tratando de 

estabelecimentos comerciais, o Código Tributário Nacional (art. 127, II) 

prevê o princípio da autonomia e independência funcional, impondo o 

cumprimento de regras e obrigações tributárias de forma individualizada, 

assim como impõe o art. 19, §1º do regulamento do ICMS/MT aprovado 

pelo Decreto 1.944/89[1]. De outro norte, quanto ao perigo de dano, 

verifica-se elementos que o evidenciam diante das circunstâncias fáticas 

narradas, todavia o art. 300 do Código de Processo Civil é expresso na 

admissão da tutela de urgência ante a comprovação de ambos os 

requisitos. 1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência 

formulado nos autos. 2 – Considerando a impossibilidade de 

autocomposição, porquanto trata a demanda de interesses indisponíveis e 

tendo em vista que os procuradores do Estado não dispõem de poderes 

para tanto, CITE-SE a Fazenda Pública Do Estado De Mato Grosso para 

que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 4 – Apresentada impugnação a contestação, 

façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações. 5 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito em Designação [1] Art. 19 Cada estabelecimento, seja matriz, 

filial, depósito, agência ou representante, terá escrituração fiscal, emissão 

de documentos fiscais e demais obrigações acessórias próprias. § 1º - 

As obrigações tributárias, que a legislação atribuir ao estabelecimento, 

são de responsabilidade do respectivo titular.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001878-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLES ROBERTO BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MIGNOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001878-33.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

para entrega de coisa incerta embasada em título executivo extrajudicial 

(artigo 784, III do CPC) em que se busca a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, 

inteligência do artigo 806 c/c artigo 813, ambos do CPC[1]. Tendo em vista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 428 de 925



que a execução se trata de entrega de coisa incerta, o executado deverá 

proceder à escolha ou seleção e entregar individualizada a coisa 

determinada pelo gênero e quantidade da exordial. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Não havendo o cumprimento da 

obrigação no prazo estipulado, EXPEÇA-SE de imediato mandado de busca 

e apreensão na forma postulada pelo credor, devendo constar 

expressamente no mandado/carta precatória de citação as determinações 

contidas no §2º do mesmo dispositivo (artigo 806). 4 – A parte exequente 

poderá em 15 (quinze) dias impugnar a escolha feita pelo executado, 

conforme lhe faculta o art. 812 do CPC. Havendo impugnação esta será 

decidida de plano, ou, se necessário, após a oitiva de um perito. 5 – 

ARBITRA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela 

parte executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

ressaltando que, no caso de cumprimento integral da obrigação no prazo 

assinalado (15 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 6 – FIXA-SE desde já multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a 

alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. 7 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 806. O 

devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título 

executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a 

obrigação. § 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de 

atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a 

alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. § 2o Do mandado de 

citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, 

conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de 

imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi 

designado.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001944-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALPIRIO TOMAZONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETER FRANCISCO TOMAZONI OAB - 446.878.001-06 (REPRESENTANTE)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURIEL HOTTA LINARES (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001944-13.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão em tela visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A 

petição foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 

700 do CPC). Ante a evidência do direito do requerente, DEFERE-SE de 

plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) 

na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as 

partes requeridas o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 

– Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o 

adimplemento voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002271-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F.G.S. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA BOA PALACE HOTEL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002271-55.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão em tela visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A 

petição foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 

700 do CPC). Ante a evidência do direito do requerente, DEFERE-SE de 

plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) 

na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as 

partes requeridas o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 

– Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o 

adimplemento voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001995-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BATISTA AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMAN PEREIRA COSTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001995-24.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias 

seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 

3 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens 

móveis eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser 

depositados junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel 

depositário, responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos 

bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a 

liberação da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de 

cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários 

para a remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – 

Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 02 e 03 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, 
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desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no 

caso de pagamento integral da dívida no prazo assinalado (03 dias) a 

verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 8 – Evidenciados os 

pressupostos legais, este Juízo defere os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001961-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001961-49.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo por perda superveniente do interesse de agir e ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 02 

e 03 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (03 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002320-96.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO NILIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002320-96.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização 

por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

PETROLINO RODRIGUES DE SOUSA, em face de BANCO BRADESCO, 

todos qualificados no processo em epígrafe. Alega a parte autora, em 

síntese, que: a) recebe benefício previdenciário, e devido a isso procurou 

o banco requerido para firmar contratos de empréstimo consignado; b) 

embora não seja alfabetizado, não foram observadas as formalidades 

legalmente exigidas na celebração dos contratos, decorrendo disso a 

nulidade destes; c) sua intenção seria firmar contrato na modalidade 

empréstimo consignado, no entanto, em um dos negócios jurídicos a 

modalidade adotada pela requerida foi a de cartão de crédito com reserva 

de margem consignável, contra a vontade do requerente que, inclusive, 

nunca recebeu mencionado cartão; d) as cobranças relativas ao cartão 

de crédito são abusivas, não constando no extrato de seu benefício o 

número de parcelas restantes. Desta forma, requer a concessão de tutela 

de urgência a fim de que a instituição financeira ré suspenda os 

descontos em seu benefício previdenciário e retire a reserva de 

consignação relativa ao cartão. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. 

Consoante exegese obtida da leitura do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência, a depender de sua natureza jurídica e dos fundamentos que 

a embasam, se caracterizará como tutela cautelar (garantidora) ou tutela 

antecipada (satisfativa). No que toca à tutela de urgência, cautelar ou 

antecipada, sua concessão pressupõe a existência dos requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesta senda, para que seja possível o deferimento da referida 

tutela, o requerente deverá demonstrar, de maneira sumária, por meio dos 

fatos narrados, das provas carreadas aos autos e em cotejo com as 

normas legais vigentes, a presença de elementos que indiquem a 

plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no 

caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo 

necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar 

danos de difícil reparação ou a futura impossibilidade de prestação da 

tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora 

(periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] 

que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. 

O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder 

“tutela provisória” Feitas essas breves considerações, em análise das 

razões de fato e de direito apresentadas pela parte autora, este Juízo 

reputa não estarem satisfatoriamente demonstrados a probabilidade de 

direito alegado. In casu, o autor afirma peremptoriamente que procurou a 

instituição financeira ré para obter empréstimos consignados. Dessa 

forma, a invalidade dos negócios jurídicos consistiria na não observância 

das formalidades legalmente exigidas, além da celebração de contrato 

diverso daquele requerido pelo autor. De acordo com o extrato de 

empréstimos consignados anexados aos autos (id. 26250983), de fato, o 

requerente mantém dois contratos com o banco requerido, um deles de 

empréstimo e outro de cartão. Todavia, porquanto os contratos de adesão 

não foram juntados aos autos, não é possível aferir a validade destes, 

tanto em relação à observância da forma exigida em Lei, quanto em 

relação ao vício de consentimento alegado pelo autor. Isso porque se o 

próprio autor afirma que teve a intenção de contratar os serviços da 

instituição financeira, a princípio o negócio jurídico seria legítimo. Ademais, 

pelo que se dessume dos históricos de crédito constantes dos autos (id. 

26250984), o desconto (retenção) realizada sobre o benefício percebido 

corresponde à parcela de empréstimo consignado contraído, conforme 

declarado pelo autor, enquanto a reserva de margem consignável (rubrica 
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322) não se trata de desconto propriamente dito, e sim da blindagem de 

determinada quantia para, caso o autor utilize o cartão de crédito a ele 

supostamente fornecido, o valor seja utilizado para pagamento da fatura. 

Sendo assim, não se vislumbra a existência de descontos correlatos a 

cobrança do cartão de crédito. Sobreleva anotar que, com efeito, o 

contrato firmado entre as partes se refere à modalidade “cartão de crédito 

consignado”, na qual, em tese, a instituição financeira disponibiliza o 

cartão de crédito com determinado limite a ser utilizado, com a segurança 

de que poderá efetuar a reserva da margem consignável na folha de 

pagamento do contratante para desconto direito do valor da fatura, parcial 

ou total. Nos casos em que o desconto é parcial, o remanescente deve 

ser pago mediante boleto a ser emitido pela instituição financeira[2]. Porém, 

não sendo possível verificar, nesta análise perfunctória, eventual vício em 

relação aos contratos celebrados, o indeferimento da tutela requerida é 

medida que se impõe, sem prejuízo de nova apreciação caso surjam 

novos elementos de convicção, dado o caráter rebus sic stantibus da 

presente decisão. 1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor, ante o não preenchimento do requisito da 

probabilidade de direito. 2 – Considerando que a demanda em destaque 

versa sobre direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 03 de março de 2020 às 12h30min (MT), a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, devendo ser lavrado termo 

num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 - Evidenciados os pressupostos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante 

procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

R e v i s t a  d o s  T r i b u n a i s ,  2 0 1 7 .  [ 2 ] 

https://www.cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/edasuaconta/#!/c/cartao-cred

ito-consignado

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002361-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HORANI CANDIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON OAB - MT25788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BORGES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002361-63.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por HORANI CANDIDO DE SOUZA, em face de 

GUILHERME BORGES, todos qualificados no processo em epígrafe, com 

vistas a ser ressarcido dos prejuízos suportados por agressão física 

perpetrada pelo requerido. Alega a parte autora, em síntese, que: a) 

durante evento musical em que prestava serviço como segurança, foi 

solicitado para conter desavença na qual o requerido estava envolvido e, 

ao tentar conte-lo foi atingido na região do pescoço por um golpe de faca 

desferido por este; b) teve que arcar com os custos do tratamento da 

lesão e em decorrência dela ficou impossibilitado de exercer sua atividade 

laboral rotineira. Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência a 

fim de que seja fixada pensão mensal no valor de um salário mínimo a ser 

paga pelo requerido. Breve relato. Fundamenta-se. Decide-se. Consoante 

exegese obtida da leitura do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência, a depender de sua natureza jurídica e dos fundamentos que a 

embasam, se caracterizará como tutela cautelar (garantidora) ou tutela 

antecipada (satisfativa). No que toca à tutela de urgência, cautelar ou 

antecipada, sua concessão pressupõe a existência dos requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade de direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesta senda, para que seja possível o deferimento da referida 

tutela, o requerente deverá demonstrar, de maneira sumária, por meio dos 

fatos narrados, das provas carreadas aos autos e em cotejo com as 

normas legais vigentes, a presença de elementos que indiquem a 

plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni iuris), e que no 

caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao decurso do tempo 

necessário para julgamento definitivo da demanda, poderá acarretar 

danos de difícil reparação ou a futura impossibilidade de prestação da 

tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na demora 

(periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme Marinoni[1] 

que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. 

O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para conceder 

“tutela provisória” Feitas essas breves considerações, em análise das 

razões de fato e de direito apresentadas pela parte autora, este Juízo 

reputa não estar satisfatoriamente demonstrada a probabilidade de direito 

alegada. No caso concreto, conquanto o autor afirme que está impedido 

de desempenhar sua atividade laboral habitual, o que em tese lhe privaria 

dos meios necessários para prover seu sustento, não há nos autos 

elementos que indiquem o trabalho fixo desenvolvido pelo autor, ou mesmo 

a renda mensal por ele auferida. Destaca-se que o último trabalho formal 

do autor teve fim na data de 09/10/2017 (id. 263352762). Neste diapasão, 

não se revela razoável, neste momento incipiente, fixar pensão mensal a 

ser paga pelo requerido, posto que não há evidências quanto ao valor 

auferido pelo autor por meio de seu trabalho e utilizado para seu sustento. 

De mais a mais, não foram anexados aos autos relatórios médicos 

circunstanciados e contemporâneos, minudenciando os motivos pelos 

quais o autor não estaria apto a desempenhar atividade laborativa. Cumpre 

anotar que a tutela liminar é medida excepcional, sendo a regra de nosso 

ordenamento jurídico o devido processo legal, por meio do qual se confere 

à partes o contraditório. Destarte, o indeferimento da tutela pleiteada é 

medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do 

Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor, com fundamento na ausência da 

probabilidade de direito. 2 – Considerando que a demanda em destaque 

versa sobre direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 03 de março de 2020 às 13h00min (MT), a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 
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determina o art. 334, §9º do CPC. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação, devendo ser lavrado termo 

num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 - Evidenciados os pressupostos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante 

procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2017.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000396-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. S. (REQUERIDO)

E. P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA da 

decisão de ID nº 28199683 para, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar 

pressupostos para a concessão do benefício, sob pena do indeferimento 

do pedido.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001907-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA da 

decisão de ID nº 28593811 e da audiência de Instrução e Julgamento 

redesignada nos autos para o dia 24/03/2020 às 16:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001024-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEIA APARECIDA MACEDO PETTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, 

conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do mandado 

de Intimação da requerida, cuja guia para recolhimento encontra-se no 

portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos a guia e o comprovante de pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105459 Nr: 5437-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha Telma Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de sua advogada constituída, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos informando se renuncia ou não ao valor 

excedente à 60 (sessenta) salários-mínimos, para posterior expedição do 

competente requisitório de pequeno valor ou precatório, tendo em vista 

que a soma do valor anteriormente requisitado (R$ 32.950,34), e do valor 

dos cálculos atuais (R$ 45.665,96), ultrapassa o referido teto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108364 Nr: 1477-56.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE FREITAS BALDO EIRELI - ME, Flavia 

Garcia de Freitas Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte devedora da 

decisão de fls. 241 datada de 05/11/2019 para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder o cumprimento da sentença – pagamento do valor da 

condenação atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93955 Nr: 3122-87.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Cleveston

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus representantes 

jurídicos, na forma legal, pra que, caso queiram, se manifestem com aquilo 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das 

requisições de pagamento expedidas, retro juntadas ao feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91425 Nr: 1084-05.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus representantes 

jurídicos, na forma legal, pra que, caso queiram, se manifestem com aquilo 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das 

requisições de pagamento expedidas, retro juntadas ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116634 Nr: 6600-35.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osmar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus representantes 

jurídicos, na forma legal, pra que, caso queiram, se manifestem com aquilo 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca das 

requisições de pagamento expedidas, retro juntadas ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA GRAMARI UBEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000045-77.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada no dia 16 de janeiro de 2019 por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de MÔNICA GRAMARI UBEDA, ambos 

qualificados no encarte processual. Em resumo, o requerente visa retomar 

a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das 

prestações ajustadas. A liminar foi deferida por este Juízo no dia 29 de 

janeiro de 2019 (Id n. 17551730). Realizados alguns atos processuais, no 

dia 11 de dezembro de 2019, a medida foi cumprida, conforme se verifica 

pela certidão acostada no evento n. 27587411. Em manifestação acostada 

no dia 13 de dezembro de 2019 (Id n. 27381831), a requerida pugnou pela 

revogação da medida liminar de busca e apreensão, sob o argumento de 

que no início do mês de novembro de 2019 teria formalizado renegociação 

da dívida, momento em que teria havido o pagamento no dia 06 de 

novembro de 2019 de um boleto no valor de R$ 1.722,03 (um mil 

setecentos e vinte e dois reais e três centavos). Com o requerimento 

vieram documentos. Adiante, este Juízo determinou a intimação da 

requerente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestasse a respeito (Id n. 27419574). Em seguida, a requerida 

manifestou no sentido de que o requerente não teria enviado os boletos da 

renegociação para o pagamento (Id n. 27575645). A requerente 

apresentou manifestação (Id n. 27643517). Alega que desde outubro de 

2019 as partes estariam tentando firmar um acordo, inclusive, mediante o 

refinanciamento da dívida. Assevera que foram encaminhados boletos 

acerca da parcela atrasada (n. 5) no importe de R$ 1.722,03 (um mil 

setecentos e vinte e dois reais e três centavos) nos dias 19, 23 e 29 do 

mês de outubro de 2019, porém, todos teriam vencido sem o 

adimplemento. Aduz que no dia 06 de novembro de 2019 teria ocorrido o 

pagamento do boleto. Afirma que a requerida teria sido advertida de que 

se tratava da parcela de n. 05 em atraso, porém, para a formalização do 

acordo deveria haver a assinatura da proposta assinada em 03 (três) vias 

que deveria ser encaminhada ulteriormente por e-mail. Assevera que 

encaminhou o contrato para a assinatura da requerida com firma 

reconhecida para formalizar o refinanciamento. Conta que teria havido a 

promessa de agilizar a documentação por uma terceira pessoa de modo 

que fosse encaminhado fisicamente o documento. Aduz que em 04 de 

dezembro de 2019 a requerida teria entrado em contato para encaminhar o 

documento, porém, ressaltou a necessidade de enviá-lo fisicamente com 

firma reconhecida, no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento da 

parcela. Conta que, somente no dia 10 de dezembro a requerida teria 

entrado em contato, o que restou inviabilizada a renegociação, devido à 

ausência do aditivo subscrito. Assevera que a requerida se encontra em 

mora. Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Em análise 

ao pedido de reconsideração da liminar, este Juízo entende que razão 

assiste a requerida, tendo em vista a formalização prévia de renegociação 

da dívida, o que afasta a mora indicada no art. 3º do Decreto-lei n. 

911/1969. Pelo que restou comprovado na manifestação acostada no 

evento n. 27381831, as partes firmaram instrumento particular de 

confissão de dívida no sentido de renegociá-la (Id n. 27383148). Embora a 

via acostada não se encontra subscrita pelas partes, o mútuo 

consentimento sinalagmático se deu pela requerente no momento do envio 

do instrumento de renegociação e a aceitação da requerida assim que 

houve o pagamento da parcela. Pelo que se observa da relação tratada 

pelas partes, expostas nas conversas acostadas no evento n. 28456919, 

a concretização do negócio jurídico se deu com o adimplemento da 

primeira prestação indicada no instrumento de confissão de dívida. Aliás, 

diante da iminente possibilidade de busca e apreensão do bem, com 

fundamento na cláusula da boa-fé objetiva, deveria o requerente ter 

informado a este Juízo tal circunstância, inclusive, solicitando a eventual 

suspensão do cumprimento da medida até a formalidade de subscrição da 

assinatura do instrumento utilizado na renegociação. Na realidade, houve 

uma violação da boa-fé objetiva, na medida em que teria havido um 

comportamento contraditório no tocante à realização de avença com a 

requerida e, ao mesmo tempo, a tentativa de satisfazer sua obrigação 

através da medida de busca e apreensão. Sendo assim, este Juízo 

entende que, com a formalização do negócio jurídico de confissão de 

dívida no dia 06 de novembro de 2019, inclusive, anterior à medida de 

busca e apreensão, a tese do demandante acerca da imprescindibilidade 

da subscrição do contrato não merece prosperar, eis que o acordo, 

ressalte-se, ocorreu com o pagamento da prestação. Caberia, portanto, 

com base na boa-fé objetiva, solicitar a este Juízo a suspensão do feito 

até a subscrição do contrato. Todavia, em aparente comportamento 

contraditório, decidiu efetivar a medida de busca e apreensão em face da 

requerida. Destarte, este Juízo entende que a medida deve ser revogada, 

ante a ausência de comprovação de mora contratual devido à 

formalização de instrumento de confissão de dívida. 1 – Diante do 

exposto, este Juízo REVOGA a liminar anteriormente deferida de busca e 

apreensão, tendo em vista a modificação do panorama fático, consistente 

na formalização de instrumento contratual de confissão de dívida, o que, a 

princípio, afasta a mora da devedora. 2 – INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a restituição do veículo 

apreendido em favor da requerida, sob pena de multa diária cominatória no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se esse preceito ao importe de 

R$ 34.532,00. 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000178-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. T. (REQUERENTE)

LORIZETE BRESOLIM (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE TURA (REQUERENTE)

ANTONIO MARCELO TURA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIZETE BRESOLIM OAB - 017.495.759-90 (REPRESENTANTE)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO TURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000178-85.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Presentes os requisitos 

da petição inicial, RECEBE-SE a petição de abertura de inventário. 

NOMEIA-SE como inventariante Antônio Marcelo Tura (art. 617, II do CPC), 

devendo ele ser intimado para prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC), bem como para juntar aos 

autos as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

conforme estabelece o art. 620, CPC. 2 – Apresentadas as primeiras 

declarações (item 1), CITEM-SE, mediante carga dos autos, as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (art. 626, CPC), para que se 

manifestem sobre as declarações apresentadas pela inventariante, 

podendo, no prazo comum de 15 dias, apresentar impugnação acerca dos 

bens, da nomeação do inventariante e da qualidade de quaisquer dos 

herdeiros (art. 627, CPC). 3 – Nos termos dos artigos 626 e 627, ambos do 

CPC, CITEM-SE os herdeiros e o cônjuge não representados nos autos, 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. 4 – Após, ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de 

que manifeste acerca das primeiras declarações. 5 – Havendo 

concordância das Fazendas Públicas e do Ministério Público, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, INTIME-SE o 

inventariante para que apresente as últimas declarações (art. 636, CPC), 

devendo as partes ser ouvidas sobre estas no prazo comum de 15 

(quinze) dias, prazo este em que deverá o autor proceder ao cálculo do 

tributo (art. 637, do CPC). 6 – Ao final, recolhido o imposto de transmissão 

a título de morte, apresentado o esboço da partilha final e acostada aos 

autos as certidões negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais, 

será julgada a partilha, conforme prevê o art. 654 do Código de Processo 

Civil. 7 – Em tempo, após a arrecadação de todos os bens do de cujus, 

INTIME-SE o espólio para realizar a complementação do pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. 8 – DEFERE-SE o pedido 

de abertura de conta em agência bancária desta urbe, em nome do 

espólio. 9 – Quanto aos pedidos apresentados no evento n. 29052053, 

prestado o compromisso pelo inventariante (artigo 617, parágrafo único, 

do CPC), considerando a presença de menor como herdeiro na presente 

demanda, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para deliberações 

quanto a eventual possibilidade de expedição de alvará judicial. 10 – Por 

ora, INDEFERE-SE o pedido de tramitação em segredo de justiça, por não 

restar demonstrado a este Juízo as hipóteses elencadas no artigo 189 do 

Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001604-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ KUMMER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - SP243186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001604-69.2019.8.11.0021 DECISÃO Inicialmente, cumpre analisar 

o efeito sob o qual os embargos do devedor devem ser recebidos, sendo 

certo que a regra passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo, 

consoante o art. 919 do Código de Processo Civil[1]. Por outra via, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo[2] permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, quando pleiteado pelo 

embargante e preenchido os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. No caso dos autos, o embargante não 

postulou o efeito suspensivo, bem como não há notícia de realização de 

penhora, depósito ou caução no processo de execução a fim de viabilizar 

a suspensão desse feito. 1 – Assim, este Juízo RECEBE os embargos 

opostos pela parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no 

art. 919 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de sua análise 

eventualmente. 2 – INTIME-SE o embargado/exequente para manifestação 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos embargos, nos termos do art. 

920, inciso I do CPC[4]. 3 – DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita à 

parte embargante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo. [2] § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

[3] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. [4] Art. 920. Recebidos os embargos: I - o 

exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS AIRTON RAFFAELLI (REU)

JANIO RODRIGUES DE FRANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000429-11.2017.8.11.0021 DECISÃO A citação por edital tem lugar 

quando a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter sido 

esgotados todos os meios razoáveis de sua localização, haja vista que 

essa modalidade de comunicação do requerido acerca de determinada 

demanda é medida extrema e que só deve ser utilizada quando tentada 

todas as formas e meios de encontrá-lo pessoalmente a fim de viabilizar o 

exercício da defesa. 1 – Não há falar em esgotamento de diligências 

visando à localização da parte requerida, razão pela qual este Juízo 

INDEFERE o pedido apresentado no evento n. 16463132. 2 – INTIME-SE o 

autor para que diligencie no sentido de promover a citação pessoal do 

requerido, devendo isto acontecer no prazo de 30 (trinta) dias. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas buscas possíveis de forma razoável 

e, mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada. Deve, 

inclusive, referida parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – como por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas 

disponíveis, conforme disposto na decisão proferida em Id n. 7330929. 3 – 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002120-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002120-89.2019.8.11.0021 DECISÃO A tutela provisória 

compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 
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antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento 

por este Juízo, ante a demonstração sumária da probabilidade do direito e 

do perigo de dano. Pelo que se observa da norma do art. 300 do Código de 

Processo Civil, o requisito da probabilidade do direito, associa-se com a 

tese de cognição do juízo de probabilidade que difere do denominado juízo 

de verossimilitude, adotado anteriormente no CPC/73. Em artigo publicado 

na Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, escrito 

pelo Juiz de Direito do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Adolpho C. de 

Andrade Mello Jr, foi especificamente tratada às diferenças dos juízos de 

verossimilitude e probabilidade. Nesse sentido, colhe-se trecho do artigo 

publicado[2]: Na apreciação dos fatos relevantes, evidenciados no 

processo judicial, e na aplicação do Direito, o juiz deve se valer, na sua 

argumentação, dos conceitos de verossimilitude e probabilidade, numa 

simbiose perfeita e suficiente capaz de legitimar a ordem decisória. A 

verossimilhança advém de juízo de indução, intelectivo, instruído pelas 

regas de experiência que se prestam para harmonizar a mens legis à 

realidade social, com definição de atualidade. As chamadas regras de 

experiência exsurgem de percepções do intelecto e do sensorial hauridas 

da interação do observador com o meio social. A repetição dos resultados 

dá margem ao surgimento das chamadas presunções hominis, as quais, 

nada mais revelam do que o direito aparente na concepção do que é justo 

e atual; e podem ser utilizadas como proposições argumentativas de 

decisão judicial. A vantagem prática é a de fazer com que o Direito cumpra 

sua finalidade de atuar sobre as tensões sociais, de forma efetiva. O juízo 

de probabilidade, ao contrário da verossimilitude, não decorre da 

aparência do direito por indução, mas de percepção de dados concretos 

trazidos no processo judicial. (Destaque) Feitas estas considerações, 

este Juízo entende que restou demonstrada suficientemente, nessa fase 

embrionária do processo, em sede de cognição sumária, a probabilidade 

do direito. Em análise aos autos, a parte autora demonstrou uma situação 

ocorrida nos autos n. 8010130-08.2016.8.11.0021 que tramitou no Juizado 

Especial Cível desta Comarca, no ano de 2016. A demanda citada é em 

desfavor do mesmo requerido e envolve situação idêntica a dos presentes 

autos. Pode-se perceber que o endereço apresentado nos autos de n. 

8010130-08.2016.8.11.0021 diverge do endereço apresentado nesta 

demanda em relação apenas ao número da casa. No documento 

apresentado no evento n. 25619400 o suposto endereço do autor 

apresentado é também na Cidade de Aparecida de Goiânia, no mesmo 

Setor, mesma quadra e lote, o que demonstra a este Juízo, numa análise 

não exauriente a probabilidade do direito, haja vista que situação idêntica a 

esta já aconteceu com o autor no ano de 2016, envolvendo a parte 

requerida. De outro lado, no que tange ao perigo de dano, a inclusão 

indevida em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito gera reconhecido 

constrangimento, sendo, inclusive, assente no Superior Tribunal de Justiça 

o posicionamento de que tal dano é presumido (in re ipsa), prescindindo da 

comprovação de efetivo prejuízo. Anota-se, por fim, que a retirada do 

nome do autor do cadastro de inadimplentes não redunda em qualquer 

prejuízo para o requerido. Destarte, com fulcro nas normas de proteção ao 

consumidor e considerando que a parte autora apresentou elementos 

indiciários de seu direito, o deferimento da tutela requerida é medida que 

se impõe. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial a fim de determinar que a requerida, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, promova a retirada do nome do autor dos 

registros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de 

multa, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 12 de maio de 2020 

às 15h30min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – Diante da natureza da relação jurídica, com fundamento no art. 

2º do CDC, este Juízo CONSIGNA que irá analisar o feito sob a ótica do 

CDC (Lei n. 8.078/90), sem prejuízo de aplicação da tese do diálogo das 

fontes. 10 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 11 - 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista12/revista1

2_111.pdf

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000109-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA FLORENTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000109-87.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ABADIA FLORENTINA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

18920091). Réplica no evento n. 19338420. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. Diante da 

natureza da demanda, aliado ao requerimento da autora, este Juízo tem 

como imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação 
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do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2020 às 16h50min (MT). 

Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 12 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLICE CARMEN SEIBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ETERNO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

Advogado(a) da parte PROMOVENTE para que, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

manifestar sobre a devolução da carta precatória de ID. 29156322 e 

requerer o que entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1044856 Nr: 5348-89.2019.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fabiano Silveira de Souza, Josué Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:OAB/MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Nesse sentido, é necessária a manutenção de tal objeto, eis 

que a instrução processual ainda não se iniciou nos autos originários, de 

modo que deve prevalecer a regra prevista no art. 118, caput, do Código 

de Processo Penal: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as 

coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo”. Com efeito, não há elementos capazes de excluírem 

sumariamente o liame entre os bens apreendidos e os fatos criminosos 

narrados nos autos de cód. 1044547, devendo os mesmos permanecer 

sob custódia judicial até que não mais interessem ao desfecho da 

persecução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS. Intimem-se. Transcorrido prazo 

recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044856 Nr: 5348-89.2019.811.0021

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fabiano Silveira de Souza, Josué Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:OAB/MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerente, acerca da decisão expedida nos autos, a qual indefere o 

pedido de restituição do bem apreendido.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000752-82.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000752-82.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA EXECUTADO: ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

tendo como partes as em epígrafe, em que, devidamente citada, a 

devedora informou o pagamento da dívida e juntou nos autos comprovante 

de depósito na conta judicial – id. 20737909. 2. Instado, o credor informou 

conta bancária e requereu o levantamento do valor. 3. Pois bem. Sabe-se 

que o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente. 4. Isso posto, atendidas as 

formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 

924, II, do CPC. 5. Diante do pagamento voluntário, proceda-se 

IMEDIATAMENTE com a transferência do valor na forma requerida pela 

Executada, na conta informada no id. 22590330. Expeça-se o necessário 

e junte aos autos o alvará de transferência. 6. CONDENO o executado ao 

pagamento de custas e despesas processuais. 7. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE. 8. Prescindível o registro 

da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas 

da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra-se. Alto Araguaia, 

11 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-46.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA GOMES HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000045-46.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: AURORA GOMES HUGUENEY EXECUTADO: PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos em 

correição. 1. INTIME-SE a parte autora, através de seu Patrono (via DJe), 

para que recolha as custas e despesas processuais no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2. Após, certifique o necessário e 

faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000075-81.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO STEFANI LARA BARROS OAB - GO52559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000075-81.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: REGINA LUCIA DA SILVA SANTOS EXECUTADO: ADALTO 

JOSE SOBRINHO Vistos em correição. 1. INTIME-SE a exequente na 

pessoa de seu patrono, via DJe, para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, apresentando cópia da sentença que homologou o acordo e fixou a 

pensão alimentícia, bem como cópia da decisão que o nomeou como 

advogado dativo da exequente, sob pena de indeferimento e extinção da 

petição inicial. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data 

da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000576-06.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000576-06.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: DENISE SOUZA DE RESENDE EXECUTADO: TIAGO GOMES 

FERREIRA Vistos em correição. 1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as 

anotações pertinentes quanto Patrono dos exequentes (id. 26720536), 

para fins de escorreita intimação, devendo a providência ser certificada. 

2. CERTIFIQUE o trânsito em julgado da sentença de id. 25180832 e, nada 

mais requerido, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo Às 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000394-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES (REQUERENTE)

AMERICO ALVES FILHO (TESTEMUNHA)

NAIR BORGES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CARRILHO MENEGON (TESTEMUNHA)

HILDA ROSA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA MANDADO DE INTIMAÇÃO/AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000394-83.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 42.500,00 ESPÉCIE: [Pensão, Correção Monetária de Diferenças 

Pagas em Atraso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ANGELA 

MARIA JUSTINA MAGALHAES Endereço: RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 TESTEMUNHAS DO POLO 

ATIVO: Nome: AMÉRICO ALVES FILHO Endereço: SILVIO JOSE DE 

CASTRO MAIA, 856, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

Nome: NAIR BORGES DE SOUZA Endereço: JOAO II, 361, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: JOAO BATISTA DE SOUSA 

DIAS Endereço: GENERAL OSÓRIO, 489, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT 

- CEP: 78780-000 TESTEMUNHAS DO POLO PASSIVO: Nome: HILDA 

ROSA DE OLIVEIRA Endereço: RUA DA GAMELEIRA, 235, GABIROBA, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: JOAO CARLOS 

CARRILHO MENEGON Endereço: RUA: A, 200, MORADA DO SOL, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA(S) TESTEMUNHA(S) acima qualificada(s), para comparecer(em) à 

audiência de instrução e julgamento designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Bem como a INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO, SALA: JUIZ, DATA: 03/03/2020 HORA: 14:10 - MT. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, a 

testemunha poderá ser conduzida coercitivamente, inclusive com 

utilização de força policial, sem prejuízo das sanções penais pelo crime de 

desobediência. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos 

do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

(Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos 

casos de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo deliberação 

em contrário. Alto Araguaia/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001206-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001206-28.2019.8.11.0020. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL RÉU: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos. 1. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, de sorte que é pertinente a ação monitória. 2. DEFIRO, 

diante disso, a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, fixados, para o 

caso de não-cumprimento, em 10% do valor da dívida. 3. Conste, ainda, 

que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. 4. No caso de 

apresentação de embargos monitórios, a teor art. 702, §4º, do CPC, há 

suspensão da eficácia do mandado inicial. 5. Considerando-se que os 

Embargos têm natureza de DEFESA, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias (CPC, art. 702, §5º). 6. 

Sobre Impugnação e documentos, DIGA a Ré/Embargante. 7. Após, 

especifiquem as partes - justificadamente - quais provas pretendem 

produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou se é o caso 

de julgamento antecipado. CUMPRA-SE. Às providências. Alto 
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Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-22.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAM BORGES DE MORAES ROCHA OAB - GO32842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000368-22.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): JOSE TEIXEIRA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. 1. Processo em ordem. 2. 

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de id. 22266593. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000464-03.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAKER PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA OAB - MT5049-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000464-03.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: WAKER PEREIRA SILVA Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

ministerial (id. 22579273) e SUSPENDO o processo por 06 (seis) meses a 

contar da data do protocolo do requerimento - 14/08/2019. 2. Decorrido o 

prazo, INTIME-SE o representante do Ministério Público para que, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados. 3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena 

de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 4. 

Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado. 

Às providências. Alto Araguaia, 17 de dezembro de 2019. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000859-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DUARTE SILVA (EXEQUENTE)

V. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO APARECIDO GONCALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000859-92.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: V. S. R., CRISLAINE DUARTE SILVA EXECUTADO: DIOGO 

APARECIDO GONCALVES RIBEIRO Vistos em correição. 1. Certifique o 

decurso de prazo para o executado informar o pagamento da dívida ou 

apresentar justificativa. 2. INTIME-SE o(a) exequente na pessoa de seu 

patrono, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha 

de débito atualizada. 3. Após, tornem-me os autos conclusos para análise 

do pedido retro. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000967-24.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO NUNES SINDONA OAB - SP330655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000967-24.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 328.482,35 ESPÉCIE: [ICMS/ Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias, Liberação de mercadorias]->MANDADO DE SEGURANÇA 

CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: SALVADOR LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA HOSÉ BERALDO, 1000, LAMBARI, 

GUARAREMA - SP - CEP: 08900-000 POLO PASSIVO: Nome: CHEFE DO 

POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA Endereço: 

RODOVIA MT 100, 410 KM DA CAPITAL CUIABÁ, RODOVIA MT 100, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, intimado para no 

prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central 

de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-41.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000164-41.2019.8.11.0020. 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

EXECUTADO: NUBIA FERREIRA DE SOUZA VISTOS. 1. Considerando que 

as partes estão tentando a autocomposição da lide, DEFIRO o pleito de 

suspensão retro, a partir da data do requerimento do exequente. 2. 

Decorrido o prazo, a saber, 60 (sessenta) dias, o qual encerra em 

30.03.2020, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 dias, 
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manifeste quanto ao prosseguimento do feito. Às providências. Alto 

Araguaia, 16 de dezembro de 2019. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-67.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AMERICO DO NASCIMENTO OAB - SP125861 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000063-67.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES - EPP REU: 

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte 

autora para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as 

devidas custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. 2. Após, faça a conclusão. Às 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-74.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZITA SILVA DE MACEDO (EXECUTADO)

PEDRITO DIAS CAMPOS (EXECUTADO)

CAMPOS & SILVA DE MACEDO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000069-74.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CAMPOS & SILVA DE 

MACEDO LTDA - ME, PEDRITO DIAS CAMPOS, NEUZITA SILVA DE 

MACEDO Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

Patrono (via DJe), para que recolha as custas e despesas processuais no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 2. Após, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000589-05.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000589-05.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO PEREIRA Vistos em correição. 1. PROCEDA a Secretaria da 

Vara com as anotações pertinentes quanto Patrono do exequente, para 

fins de escorreita intimação, devendo a providência ser certificada. 2. 

CERTIFIQUE o decurso de prazo do executado. 3. Em seguida, INTIME-SE 

o(a) exequente na pessoa de seu patrono, via DJe, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto aos rumos da execução, apresentar o 

atual endereço da exequente e planilha de débito atualizada, bem como 

informar se tem interesse em audiência de conciliação. 4. Após, faça a 

conclusão. As providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000726-50.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA CERTIDÃO Certifico para os devidos fins que, transcorreu o 

prazo do polo passivo, quanto a sua citação sem qualquer 

manifestação/contestação aos autos. Alto Araguaia-MT, 12 de fevereiro 

de 2020 Ademar Souza de Oliveira Auxiliar Judiciário SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34811410

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67139 Nr: 2813-35.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, Cpf: 

06871950125, Rg: 1.232.321-7, Filiação: Judith Borges de Oliveira e 

Domiciano Borges de Oliveira, data de nascimento: 29/08/1948, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT em face de ANTÔNIO BORGES DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 470/2011, 471/2011, 472/2011, 474/2011 (MAIS 6 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$10.820,33 - Valor Atualizado: R$10.820,33 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Primeiramente, registro que a 

execução visa o recebimento de R$ 1.913,41 (manifestação retro), isso 

porque houve o pagamento parcial da dívida pela esfera administrativa. 

Ademais, considerando que o(a) executado(a) ainda não fora citado(a) 

paga quitar a dívida, INDEFIRO o pedido retro (bloqueio de numerários).Pois 

bem. O presente decisum importa ordem para: I – citação do executado, 

pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, da LEF; II – penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a execução; III – arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; IV – registro da penhora 

ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas, observado o disposto no art. 14 da LEF e; V – avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Portanto:1. CITE-SE A PARTE 

EXECUTADA, através de Oficial de Justiça (LEF, art. 8º II), PARA PAGAR 

A DÍVIDA com os acréscimos legais ou GARANTIR A EXECUÇÃO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena de lhe serem 

penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem para a plena 

execução da dívida. Deixo de determinar a citação nos moldes do art. 8º, I 

da LEF, uma vez que nem todos os bairros e logradouros da Comarca são 
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atendidos pelo serviços de entrega domiciliar de correspondência, bem 

como em razão da enorme quantidade de correspondências que são 

devolvidas a este juízo como não procuradas e/ou endereço 

inexistente/insuficiente. 2. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte executada, 

exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), procedendo 

desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC).3. Após a 

garantia do processo executivo, a parte executada poderá oferecer 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (art. 16, da LEF).4. No caso de pronto pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo atualizado. Todavia, na 

hipótese de integral pagamento no prazo estipulado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do CPC).5. 

Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 2899, a qual suspendeu os efeitos da 

medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 

1000783-02.2017.811.000, EXPEÇA-SE o competente mandado 

independente de recolhimento de verba indenizatória. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 10 de fevereiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106103 Nr: 2203-28.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON MENDES DE OLIVEIRA, Cpf: 

98683870197, Rg: 1.365.735, Filiação: Nilva Josefa de Oliveira e Luziano 

Mendes dos Reis, data de nascimento: 19/02/1984, brasileiro(a), natural de 

Alto Araguaia-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro 

no artigo 41 do CPP, vem à digna presença de Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA em face de: ROBSON MENDES DE OLIVEIRA, brasileiro, 

convivente, natural de Alto Araguaia/MT, nascido em 19/02/1984, portador 

do RG nº 1365735 SSP/MS, inscrito sob o CPF nº 986.838.701-97, filho de 

Luziano Mendes dos Reis e Nilva Josefa de Oliveira, residente na Rua Sem 

Denominação, s/nº Alto Garças/MT, Grilo, pelas seguintes motivações 

fáticas e jurídicas. Consta dos autos que nos meses de abril e maio de 

2016, nesta comarca de Alto Araguaia, os denunciados, consciente e 

dolosamente, constituíram e integraram organização criminosa, de maneira 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o 

objetivo comum de obter vantagem financeira, mediante a prática de 

crimes contra o patrimônio, cujas penas máximas são superiores a quatro 

anos

Despacho: Vistos. 1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o(s, a, as) denunciado(s, a, as) está(ão) enclausurado(s, a, 

as) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato 

Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 

Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 10 de fevereiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56568 Nr: 2328-06.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOF, KAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 2. Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, estando às 

partes devidamente representadas e, presentes as condições da ação e 

demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO SANEADO nos 

termos do art. 357 do CPC.3. FIXO como pontos controvertidos: a) 

demonstração da improbidade na conduta dos requeridos; b) 

demonstração de prejuízo; c) ocorrência de dolo/culpa na conduta.4. 

Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito 

nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, 

podendo complementar os pontos controvertidos.5. A distribuição do ônus 

da prova se mantem na forma ordinária do art. 373, incisos I e II, do CPC.6. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 17 

(dezessete) de março de 2020 às 13h30min.INTIMEM-SE as partes, 

através dos seus advogados, da data agendada e para que, caso não 

tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo máximo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a necessidade de 

intimação ou se os apresentantes do rol se comprometem a trazê-las 

independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC).CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 25975 Nr: 411-88.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DARVANI KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - 

OAB:37333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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1. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à possível prescrição, decadência 

ou prescrição da pretensão executória, podendo indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, e, ainda, informar 

possível pagamento da dívida.

2. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 24546 Nr: 2018-73.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEUNOMES NUNES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação de aposentadoria rural por invalidez ajuizada por 

CEUNOMES NUNES NOGUEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Entre um ato e outro, comparece a parte autora para informar o 

falecimento do requerente no dia 15/12/2014 e, na mesma oportunidade, 

informa o benefício previdenciário foi implantado no dia 02/06/2011 e que 

se faz necessária a habilitação de herdeiros quanto aos direitos pretéritos 

(fls. 164/172).

Decurso de prazo para manifestação do requerido (fl. 176).

Instado a trazer documento hábil a dar conta da situação de herdeira de 

ELZIRA LEMOS DA COSTA bem como indicação e qualificação dos demais 

herdeiros sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

manifestou-se a requerente pela desnecessidade de habilitação de filhos 

maiores e o prosseguimento da ação com, se necessário, prova 

testemunhal para demonstrar a união estável do casal (fls. 179/180v).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

2. Sem muitas delongas, no caso em comento, entendo que o feito deve 

ser extinto sem resolução do mérito notadamente quando deixou a parte 

autora de juntar documento hábil a comprovar a situação de herdeira do 

de cujus.

Ademais, registro que a produção de prova testemunhal não ganha 

espaço no presente feito uma vez que se trata de ação de benefício 

previdenciário movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social e não 

ação de reconhecimento de união estável post mortem.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17780 Nr: 838-90.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CLÉBER CARRIJO OLIVEIRA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 No presente caso, não foi realizado diligências para tentar encontrar o 

réu, limitando-se a afirmar que não sabe onde o(a) requerido(a) reside. 

Ora, caberia ao autor provar que efetuou diligências para tentar encontrar 

o local em que a parte ré reside, todavia não o fez. 2. Ante o exposto, 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar nos autos o atual endereço da(o) requerida(o), 

sob pena de extinção.Após, PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão de 

fls. 138/139.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 174 Nr: 161-07.1999.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ROSA DE JESUS, SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734/Mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão retro, INTIME-SE o exequente pessoalmente e na 

pessoa de seu patrono, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atualizar o valor da dívida e apresentar matrícula atualizada do imóvel 

indicado a penhora, sob pena de extinção.

2. Em seguida, CUMPRA-SE o item 2 e seguintes da decisão a fl. 602.

3. Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2828 Nr: 746-88.2001.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 /MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8123-PR, NEY PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:2.964/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Vistos em correição.

1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do executado (fls. 337/338), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. DEFIRO o pedido retro, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar os dados bancários, em seguida, DETERMINO a 

expedição do alvará para levantamento dos valores.

3. Por fim, nada mais requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21270 Nr: 1692-50.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDES ROSBACH CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.11. Isento de custas, eis que beneficiária da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários.12. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.12. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC.P. I. Cumpra-se.Alto Araguaia, 7 de fevereiro de 2020.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16978 Nr: 541-83.2006.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DIVINA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Cuida-se de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, proposta por 

DIVINA BARÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, que, no decorrer do procedimento, expedido o Alvará de 

levantamento dos valores, a(o) exequente foi intimada a dar integral 

quitação ao objeto da lide e deixou escoar o prazo se manifestar-se – 

certidão a fl. 192.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e DECIDO.

 O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o 

objeto da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, DECLARO SATISFEITA 

a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, 

com resolução de mérito – arts. 924, II e 925 do CPC.

Com relação aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta 

a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante 

a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 460 da 

CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por 

não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 496 e ss., proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia, 11 de fevereiro de 2020.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19788 Nr: 299-90.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CARVALHO OLIVEIRA, RETIFICA DE 

MOTORES CHAPECÓ LTDA-ME., CARLOS ALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648, DIOGO 

MELO DE ABREU - OAB:8.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, o(a) credor(a) foi intimado(a) na pessoa 

de seu patrono para manifestar se dá por quitada a dívida ou informar seu 

interesse em prosseguir com possível saldo remanescente, sob pena de 

extinção pelo pagamento, e deixou escoar os prazos sem manifestação – 

fl. 371.

2. Pois bem. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Custas, remanescente, pelo executado.

5. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

6. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79626 Nr: 978-41.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FLÁVIO SOUZA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO FLÁVIO SOUZA GARCIA, Cpf: 

70658714104, Rg: 1.583.068-3, Filiação: Francisca Flavio de Souza Garcia 

e Flavio Antonio Garcia, data de nascimento: 14/06/1984, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, casado(a), vendedor/ estudante ( dc* ) cnh, 

Telefone 66-99961-1267. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, presentado pelo órgão de execução subscritor, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, vem, com espeque nos autos de 

Inquérito Policial nº 058/2017, oferecer DENÚNCIA em face de: JOÃO 

FLÁVIO SOUZA GARCIA, brasileiro, casado, nascido em 14/06/1984, 

natural do Alto Araguaia/MT, portador do RG nº 15830683 SSP/MT, inscrito 

no CPF sob o nº 706.587.141-04, filho de Flávio Antônio Garcia e de 

Francisca Flávio de Souza Garcia, residente na Rua 24 de Fevereiro, s/n, 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, Alto Araguaia/MT. pelas seguintes 

motivações fáticas e jurídicas. Consta nos autos que, no dia 19 de 

fevereiro de 2017, por volta das 01h15min, na Rua 24 de Fevereiro, s/n, 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, o denunciado ofendeu a 

integridade física de sua convivente, dando causa a lesão corporal 

descrita no laudo de exame de corpo de delito (fls.23/25), bem como 

ameaçou Daniele de causar-lhe mal injusto e grave. Diante de todo o 

ocorrido, denuncio a Vossa Excelência JOÃO FLÁVIO SOUZA GARCIA, 

como incurso nas penas do art. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, 

com as implicações da Lei 11.340/2006.

Despacho: Vistos em correição. RECEBO a denúncia em todos os seus 

termos, dando ao acusado João Flávio Souza Garcia, como incurso nos 

artigos nela mencionados, vez que a mesma preenche todos os requisitos 

do art. 41, CPP, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, 

do CPP. Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal. Nos termos do artigo 396-A 

do CPP, determino a citação do acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Apresentada a 

defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro os demais pedidos do 

parquet constantes na cota. Cumpra-se o contido no provimento da CGJ. 

Expeça-se o necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Às 

providências. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CECÍLIA HENRIQUETA 

DOS SANTOS, digitei.

Alto Araguaia, 12 de fevereiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51673 Nr: 913-22.2012.811.0020

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES NANDES DA SILVA, CARLOS BORGES 

MARTINS, MARIA JOSÉ BORGES, VERA LUCIA BORGES LEONEL, JOÃO 

BATISTA LEONEL, DULCÉIA APARECIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Compulsando os autos, não há qualquer certidão de casamento e/ou 

escritura pública de união estável ou qualquer outro documento apto a 

comprovar que MERCEDES NANDES DA SILVA é herdeira/meeira do de 

cujus.

Ademais, em consulta a certidão de óbito assentada verifico que há o 

registro de que o de cujus era “separado judicialmente”.

2. Portanto, CONVERTO o julgamento do feito em diligência para determinar 

que a parte autora comprove status de herdeira/meeira da parte 

MERCEDES NANDES DA SILVA no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão.

3. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57831 Nr: 728-13.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEMI GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ 

- OAB:27543/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUMSÃO - 

OAB:4.062-MT

 3. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO 

para retificar a parte final da sentença retro, devendo constar:“CONDENO 

a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC”.4. Com o trânsito em julgado devidamente 

certificado e nada requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.As providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57936 Nr: 813-96.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE CARVALHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Em seguida, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono, via 

Dje, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passiveis a penhora, 

sob pena de suspensão.6. Decorrido o prazo in albis, desde já 

DETERMINO a suspensão do processo (art. 921, §1º, do CPC) e 

ARQUIVAMENTO, termo a quo do prazo da prescrição intercorrente. 

Contudo, PODERÁ SER DESARQUIVADO A QUALQUER TEMPO, enquanto 

não operada a prescrição, INDICANDO-SE BENS PENHORÁVEIS.7. 

Diversamente, certifique o necessário e faça a conclusão.CUMPRA-SE.Às 

providências.Alto Araguaia, 11 de fevereiro de 2020.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92457 Nr: 1035-25.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 3,008/Km (três reais por quilômetro rodado) por 

ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95298 Nr: 2092-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ELIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187 Nr: 174-06.1999.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, ERNANI EVANDRO 

KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIM - OAB:16.300/MT, SIMONE 

FENGLER SPIERING - OAB:11920

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Eduardo Carvalho Gonçalves, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 3 dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC, o que faço com espeque 

no artigo 431, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15900 Nr: 2093-20.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por ato, emitindo a guia para depósito no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado de intimação da penhora.

Alto Araguaia - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34359 Nr: 1893-03.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTÁRIO MIGUEL SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO VANO (Espólio), ISAURA FONTES 

PARRA VANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, VITOR MUSA GONÇALVES - OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606, MAURO ANDRÉ DA SILVA BARBOSA - OAB:5.049-MT

 Intimação das partes acerca da parte dispositiva da decisão de 

homologação proferida às fls. 364/365: "...Tendo em vista a concordância 

do requerente com o valor apurado pela perícia, bem como tendo a 

ausência de impugnação da parte requerida, e considerando ainda o 

caráter disponível do direito em discussão e, ainda, a inexistência de 

vícios na prova técnica produzida nestes autos, impõe-se a homologação 

do valor por ela apurado, com o consequente encerramento desta 

liquidação de sentença. Desse modo, HOMOLOGO o valor de R$ 

3.661.716,00 (três milhões, seiscentos e sessenta e um mil e setecentos e 

dezesseis reais), apurado na prova pericial de fls. 269/341. Registro, 

desde já, que no caso de eventual propositura de execução lastreada na 

presente liquidação, deverá o credor observar, em seus cálculos, o que 

decidido nos Embargos de Retenção n. 52893 (em apenso). Preclusa esta 

decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de praxe.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57937 Nr: 814-81.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA MARQUES, BRUNO DOS 

SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15.562/0-MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), por ato, emitindo a guia para depósito no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado de intimação da penhora.

Alto Araguaia - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66182 Nr: 2407-14.2015.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH, DILAINE REGINA 

TURCHETTO KOHLRAUSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte exequente, para manifestar quanto a 

penhora realizada nos autos, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34072 Nr: 1606-40.2011.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILENE CRISTINA CHAGAS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto as informações da Receita Federal juntadas às fls. 280/285.

Alto Araguaia - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 90993 Nr: 265-32.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALVES DE ANICÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a Portaria nº 042/2019/SDPG a qual concede a Defensora 

Pública Dr.ª Tathiana Mayra Torchia Franco 180 (cento e oitenta) dias de 

licença maternidade a partir do dia 29 de novembro de 2018; 

Considerando, ainda, que o Defensor Público Dr. Ricardo Bosquesi foi 

designado para atuar na 1ª Defensoria do Núcleo de Alto Araguaia/MT 

(Portaria nº 840/2018/DPG) e que, conforme informações retiradas do 

Diário Oficial do Estado, o aludido defensor estaria em transito a partir de 

citada data (Portaria nº 879/2018/DPG) e de férias individuais a partir do 

dia 13.12.2018 (Portaria nº 0899/2018/SDPG) e de compensatória a partir 

do dia 14.01.2019 (Portaria nº 01112/2018/SDPG); Considerando, que a 

portaria nº 879/2018/DPG foi revogada (Portaria nº 1041/2018/DPG), 

permanecendo, o aludido Defensor atuando, segundo a Portaria 

840/2018/DPG, no Núcleo de Pontes e Lacerda não tendo, até o momento, 

previsão para o início de suas funções nesta Comarca, e levando em 

conta, ainda, que o acesso à justiça não pode ser obstaculizado, 

consoante o art. 5º, XXXV, da CF/88, nem mesmo pelo Estado, o qual 

deveria impingir todos os esforços para a concretização de ventilada 

garantia constitucional, NOMEIO para atuar na defesa do(a) acusado(a) 

ALEX ALVES DE ANICÉSIO, o Dr. Abigailton Rosa de Oliveira Junior – 

OAB/MT 23.679-O, arbitrando, para tanto, considerando o momento 

processual, o valor de R$ 8.965,07 (oito mil novecentos e sessenta e 

cinco reais e sete centavos), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.
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2. INTIME-SE o(a) advogado(a) nomeado(a) para apresentar resposta à 

acusação.

3. Após, conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72671 Nr: 1958-22.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON PARREIRA DA SILVA, JOAQUIM 

PINHO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 “Vistos, etc.

 Devido o adiantado da hora, em virtude da audiência dos autos nº 105485 

que envolve pluralidade de testemunhas, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 17 de MARÇO de 2020 às 10H30MIN.

 INTIMEM-SE.

Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107621 Nr: 2911-78.2019.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MIZAEL FARIAS FERNANDES, MARTA INËS MENDONÇA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE TEODORO VENERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de Advogado dos Querelantes intimado 

a informar o endereço atualizado da querelada, vez que conforme certidão 

de Oficial de justiça de fls.109 a mesma não reside mais no endereço 

informado nos autos.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98543 Nr: 786-18.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIZIA YOMAZ DE ARRUDA, SANDRA JANE SCOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários de 

sucumbência intentada por SANDRA JANE SCOTTI em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A.

Assim, INTIMEM-SE a parte executada TELEFONICA BRASIL S/A, na 

pessoa do seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no 

prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 

2.047,77, conforme planilha apresentada às folhas 86, devendo ser 

corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo 

ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, 

do CPC).

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, DÊ-SE vista 

ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Proceda com a retificação na distribuição, eis que trata-se de cumprimento 

de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 151155 Nr: 3015-09.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLENE DA CRUZ MARTINS, IMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO LEITE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 Vistos etc.

 Verifico que a sentença de folhas 33, foi omissa quanto à expedição de 

certidão de honorários em favor do advogado nomeado para o requerido, 

Dr. RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS, OAB/MT 23409.

 Assim, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o serviço, arbitro os honorários em 02 (duas) URH, devendo 

a secretaria providenciar a expedição do necessário.

 Às providencias.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 156050 Nr: 6102-70.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIENE BECKER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Busca e Apreensão intentada por AYMORÉ 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de RUDIENE 

BECKER SILVA.

 A exordial de folhas 03/04 veio instruída com os documentos de folhas 

05/20.

 À folhas 21 foi deferida a liminar e citação do requerido.

 À folhas 22 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de 

RUDIENE BECKER SILVA, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82518 Nr: 4234-04.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em relação ao pedido da exequente sobre a expedição da requisição de 

pagamento referente a multa, eis que deve ser indeferido.

Verificando os autos constata-se que quando da expedição do RPV 

(fls.128), os valores referente à multa foram requisitados juntamente com 

o valor dos atrasados, em uma única requisição.

Assim, INDEFIRO o pedido da exequente de folhas 144.

Retorne o processo ao ARQUIVO procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150527 Nr: 2608-03.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DE SOUZA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, bem como a petição da médica perita, 

impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150661 Nr: 2715-47.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO MARQUES DA COSTA, MARIA ROSA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 31/03/2020, às 15:00, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 7644-94.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Para tanto, ACOLHO parcialmente a presente impugnação à execução 

para homologar o valor incontroverso de R$ 17.514,41, conforme 

fundamentação e REJEITAR a fim de manter o valor apresentado nos 

cálculos do exequente, às folhas 75/76, no importe de R$ 3.718,41, 

referentes aos honorários de sucumbência.Em consequência, decido o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I e III, 

“a”, do Novo Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em 

julgado, expeça-se o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor 

de R$ 17.514,41 (dezessete mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e 

um centavos), por se tratar de valor incontroverso.Após o transito em 

julgado, expeça-se o RPV no valor de R$ 3.718,41 (três mil setecentos e 

dezoito reais e quarenta e um centavos), referente aos honorários de 

sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 

10 de fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133690 Nr: 773-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS LORENA DE LIMA NEVES, LUARA YASMIM DE 

LIMA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial, com fulcro no art. 487, I do CPC e, assim, vai deferida a expedição 

do ALVARÁ pretendido, para levantamento de quantia depositada junta à 

Agencia do Banco do Brasil (fls.36), em nome da falecida LUZINETE DE 

LIMA LOUREN, em favor de LAIS LORENA DE LIMA NEVES e LUARA 

YASMIM DE LIMA MORAES filhas da falecida.Expeça-se ainda, alvará de 

autorização para transferência da motocicleta SUZUKI – EN 125 – YES – 

SE (fls.14) em favor da requerente LAIS LORENA DE LIMA NEVES.Sem 

custas, eis que já deferida a gratuidade às folhas 17.Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE 

os autos independentemente de nova determinação. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 10 

de fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 2294-09.2009.811.0008

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CUSTODIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes 

do artigo 921, inciso III e §§ 1º e 4º, do NCPC.

 Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos (art. 921, § 2º, 

CPC).

 Intime-se.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres, 10 de fevereiro de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52027 Nr: 2776-83.2011.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 
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OAB:13.615 MT

 Vistos etc.

 Verifico que a sentença de folhas 40/41, foi omissa quanto à expedição 

de certidão de honorários em favor do advogado nomeado, Dr. SAULO 

ALMEIDA ALVES, OAB/MT 13615.

 Assim, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o serviço, arbitro os honorários em 01 (uma) URH, devendo a 

secretaria providenciar a expedição do necessário.

 Às providencias.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86080 Nr: 1881-54.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

ALMEIDA BRAGA - OAB:27297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Alimentos, interposta por SIRLEI FERREIRA DOS 

SANTOS em face de MANOEL PEREIRA DA PAIXÃO.

 Ás folhas 192/193, compareceu a exequente manifestando pela extinção 

do execução ante ao pagamento integral do débito.

 Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou 

favorável pela extinção (fls.201).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

 Sem custas.

 Expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada Dra. 

MARIANA MARQUES DE ALMEIDA BRAGA, OAB/MT 27297, nos termos da 

nomeação de folhas 191.

 Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93797 Nr: 3534-57.2014.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAMARGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOÃO CAMARGO DE ALMEIDA, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, moveu Ação de Interdição em desfavor de 

MANOEL SANTANA DE FIGUEIREDO.

 Compareceu a Defensoria Pública manifestando pela extinção do 

processo (fls.72).

Há no processo noticias do falecimento do interditando Manoel Santana de 

Figueiredo (fls.70).

Certidão de óbito juntada às folhas 73.

É o breve relato.

Decido.

O pedido da autora por ter natureza personalíssima, extinguiu-se com o 

falecimento do interditando no curso da lide e, sendo intransmissível por 

disposição legal o direito material ora analisado, impõe-se a extinção do 

processo sem resolução do mérito.

ANTE AO EXPOSTO, com fulcro nas disposições do art. 485, incisos IV e 

IX, do Código de Processo Civil, dada a flagrante ausência superveniente 

dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e sendo a presente ação intransmissível, JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem exame do mérito.

 Ciência à Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Com o transito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94516 Nr: 4090-59.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR R. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 Vistos etc.

Suspendo o processo de execução fiscal, pelo prazo máximo definido no 

§2º do artigo 40 da lei 6830/80.

 Ultrapassado o período de 01 (um) ano, proceda-se o arquivamento 

provisório dos autos sem baixa na distribuição, em razão da aplicação 

automática do inicio da contagem da prescrição intercorrente, ao teor da 

sumula 314 do STJ.

 Conforme entendimento firmado pelo STJ é desnecessária a intimação da 

exequente, porquanto a suspensão do processo foi por ela mesma 

requerida (STJ - Agrg no Resp 147971/SP, relator: ministro Humberto 

Martins, 2 turma, DJE 11/03/2015).

 Expirado o prazo de 05 (cinco) anos, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144334 Nr: 7467-96.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a AVELINO NUNES DA SILVA, no valor de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao pagamento 

de Auxílio-Doença devidos a partir da cessação do benefício em 

22/09/2018 (fls. 26), até a data da implantação do benefício da 

aposentadoria por invalidez, que deverá ser a data desta sentença, 

quando a partir de então, será convertido o benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, com juros e correção monetária com base no 

manual de cálculos da justiça federal.CONCEDO a tutela provisória de 

urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os 

pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito 

invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC.No que tange ao pagamento de custas, despesas processuais, 

compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 
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pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao pagamento dos 

Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código 

de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ.Não havendo recurso 

voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, 

ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de Recurso de Apelação,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 152251 Nr: 3747-87.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE OENNING DA SILVA, ALICE BARBARA 

OENNING, ALICE BARBARA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUROSNIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Habeas Data intentada por MARFA MAGALI 

ROEHRS, em face de HOSPITAL REGIONAL ROOSEVELT FIGUEIREDO.

 Às folhas 26 a parte autora manifestou que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Desnecessária a intimação do requerido, nos termos do art. 485, VIII, §4º, 

do CPC, eis que sequer foi citado.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

MARFA MAGALI ROEHRS, em face de HOSPITAL REGIONAL ROOSEVELT 

FIGUEIREDO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 Sem condenação em custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152829 Nr: 4104-67.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENE CARDOSO SACORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudi Camparoto Eliazariomt - 

OAB:MT13.966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, bem como a petição da médica perita, 

impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153688 Nr: 4651-10.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, bem como a petição da médica perita, 

impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158534 Nr: 7478-91.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FELIX SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, bem como a petição da médica perita, 

impulsiono o feito com finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125477 Nr: 3927-74.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493, Maíra Moura Soares - OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de folhas 61/63, celebrado nestes autos de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

promovida por ANTONIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os 

índices de correção monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte EXEQUENTE para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia EXECUTADA para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, 11 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129830 Nr: 6439-30.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE CANAVARROS SABINO, OZILDA 

MACIEL ALVES SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora para retirar o 

Alvará, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85013 Nr: 1040-59.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDA ALVES 

MACHADO - OAB:6325/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de cumprimento de sentença, e considerando o 

pagamento espontâneo da requerida após a sentença, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar sobre a petição e documentos de folhas 145/147, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a manifestação, faça o processo concluso.

Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 11 de fevereiro de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135545 Nr: 1866-12.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSPM, CDSA-M, MBDS, CDSP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Gláucio Araújo de Souza - OAB:13.599, GLAÚCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em consonância com a manifestação ministerial de folhas 50, necessária a 

designação de audiência para fixação do valor a titulo de alimento.

Neste sentido, fixo como pontos controvertidos: aferição do binômio 

possibilidade-necessidade para fixação dos alimentos.

Designo AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 31 de março de 

2020, as 14h30min, oportunidade em que as partes prestarão depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, bem como serão ouvidas as testemunhas 

arroladas tempestivamente no prazo comum não superior a 10 (dez) dias 

a contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão. O número de 

testemunhas arroladas não pode ser superior a dez, sendo três, no 

máximo, para a prova de cada fato (parágrafos 4º e 6º do art. 357 do 

NCPC).

Quanto às testemunhas, caberá ao Advogado da parte que as arrolou 

informá-las ou intimá-las do dia, da hora e do local da audiência designada, 

ressaltando que a intimação só será feita via judicial desde que essa 

necessidade seja demonstrada pela parte no ato da apresentação do rol 

em juízo (art. 455 do NCPC).

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 37973 Nr: 395-73.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDCF, DDdCF, CDCF, KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Execução de Alimentos, intentada por 

ANTONIA CLAUDINA DA COSTA FARIA em face de CLEITON ROBERTO 

FARIA.

 Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às folhas 49, 

pugnando pela extinção do feito, ante a inercia da requerente.

 Verifica-se, desde então, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providencia da parte interessada.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta a falta no prazo de 05 (cinco) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não foi localizada.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo.

Sem custas, eis que deferida a gratuidade às folhas 24.

Ciência à Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres, 10 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21349 Nr: 1622-40.2005.811.0008

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147830 Nr: 916-66.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148272 Nr: 1196-37.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE QUEIROZ PAINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão retro, impulsiono o feito com finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 89467 Nr: 5174-32.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALTER DE FONTES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609/MT, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de busca e apreensão, proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT em 

desfavor de IVALTER DE FONTES NETO, todos qualificados nos autos.

 Às fls. 142/144 as partes peticionaram informando que compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo entabulado e 

suspensão do feito até o cumprimento total do acordo.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

 Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo.

 Acaso decorrido o prazo sem que haja a comunicação sobre o 

cumprimento integral do acordo, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente ação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 26 de novembro de 2019.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152500 Nr: 3915-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRINI GENEZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO QUEIROZ - OAB:23393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora, para manifestar-se naquilo que entender de direito, 

considerando o decurso do prazo para a parte requerida manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160447 Nr: 419-18.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

requerente para que se manifeste acerca da petição de fls. 46-47 eis que 

fora protocolada no PEA e a peça é estranha aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80716 Nr: 2341-75.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSE CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMBER PEREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136194 Nr: 2265-41.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NOBRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCILINO MANOEL DE SOUZA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder José Alves - 

OAB:OAB/MT 24.709

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

requerido para se manifestar acerca das fls. 97-99, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139745 Nr: 4403-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMNSL, MVNSL, CNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14029 Nr: 3279-85.2003.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SANTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVANIL MARIA LUIZ - 

OAB:MT/5.226, MARIA JULIA SÉ BALÃO - OAB:OAB/MT 8272

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de certificar 

o decurso do prazo para o município se manifestar, conforme certidão de 

fls. 184 e abrir vista a parte autora para manifestar-se naquilo que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51077 Nr: 1903-83.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA UDIVA DE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132460 Nr: 7963-62.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A., TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de tornar 

sem efeito certidão retro e aguardar/cobrar o retorno da Carta Precatória 

expedida. Como demonstrado nas fls. 90v, que a missiva fora retirada em 

secretaria pelo douto advogado, intima-se com a finalidade de informar o 

número que fora distribuída no Juízo deprecado e/ou manifestar-se naquilo 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111299 Nr: 2467-86.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE LIMA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANESTES SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

requerido para que caso queira apresente as contrarrazões ao recurso 

de apelação (protocolada denro do prazo legal) de fls. 125-129.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-86.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JENAINA GOUVEIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000823-86.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JENAINA GOUVEIA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

inicial não atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se 

destacar a correta comprovação do endereço do autor. Ao ajuizar a 

inicial, o advogado deverá observar os termos da ordem de serviços que 

abaixo se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado 

desta Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: 

“ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE 

DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”; Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos 

princípios da informalidade, celeridade e de economia processual; 

Considerando que o processo no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, conforme dados do Justiça em 

Números/CNJ/2016; Considerando que a sistemática atual de tramite do 

processo no Juizado Especial não permite que seja realizada pelo(a) 

Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado 

extinção do processo, sem resolução do mérito, somente depois de todo o 

procedimento; Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais 

realmente atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado 

Especial, evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 
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serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, notadamente o comprovante de 

endereço do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 12 de fevereiro de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-85.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 13/05/2020, às 15:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-38.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 13/05/2020, às 16:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000792-66.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 13:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-48.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000735-48.2019.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE SERGIO DA SILVA 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende 

aos requisitos do artigo 319 do CPC, sendo de se destacar a correta 

comprovação do endereço do autor e os documentos ilegíveis. Ao ajuizar 

a inicial, o advogado deverá observar os termos da ordem de serviços 

que abaixo se colaciona, cujo teor se encontra afixado no Átrio do Juizado 

desta Comarca e que se encontra em vigor desde o ano passado: 

“ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2017 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE 

DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES, ESTADO DE MATO GROSSO, DR. SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC. 

Considerando que o artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal estabelece 

que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação”; Considerando que o Juizado Especial é norteado pelos 

princípios da informalidade, celeridade e de economia processual; 

Considerando que o processo no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso tem o custo de R$ 2.256,56, conforme dados do Justiça em 

Números/CNJ/2016; Considerando que a sistemática atual de tramite do 

processo no Juizado Especial não permite que seja realizada pelo(a) 

Juiz(a) uma avaliação prévia das iniciais propostas, o que tem ensejado 

extinção do processo, sem resolução do mérito, somente depois de todo o 

procedimento; Considerando a necessidade de se averiguar se as iniciais 

realmente atendem aos requisitos legais, gerais e específicos do Juizado 

Especial, evitando-se prejuízo às partes e ao erário público decorrente de 

processos inviáveis; Considerando que o exame das iniciais, 

obrigatoriamente, deve ser um procedimento seguro e ágil, de modo a não 

ensejar demora no tramite processual; RESOLVE: Art. 1º - DETERMINAR 

que seja verificado e providenciado pela Secretaria, no ato de distribuição 

das iniciais, o seguinte: 1) Se todos os documentos, inclusive as petições 

iniciais, estão legíveis; 2) Se a inicial distribuída por advogado(a) vem 

devidamente acompanhada do instrumento procuratório e/ou 

substabelecimento em favor do(a) advogado(a) subscritor da peça; 3) A 

juntada de cópia do comprovante de residencia emitido dentro do prazo de 

90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em nome da própria 

parte autora (Art. 320 do NCPC). Em caso de juntada de comprovante de 

endereço em nome de terceira pessoa, que seja verificada a 

comprovação pela parte da relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa. 4) A indicação correta da profissão do autor, para 

fins de análise da concessão da gratuidade da justiça, juntando-se 

comprovante das alegações, quando for o caso; 5) A juntada, nos 

processos que questionam conta de energia, do histórico de consumo e 

pagamento dos últimos 12 meses da unidade consumidora, o qual é obtido 

diretamente no sítio eletrônico da empresa de energia elétrica. 6) Se o 

valor da causa corresponde ao pedido. 7) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 
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verificar sobre a existência de processo extinto anteriormente por 

contumácia (ausencia do autor à audiencia) e, neste caso, a juntada do 

comprovante de pagamento das custas processuais a que foi condenado. 

8) Buscar pelos dados da parte sobre a existencia de outros processos 

em seu nome, a fim de se verificar sobre a ocorrencia de litispendencia 

(repetição de ação em tramite), coisa julgada (repetição de ação com 

sentença de mérito transitada em julgado). 9) Buscar pelos dados da parte 

sobre a existencia de outros processos em seu nome, a fim de se 

verificar sobre a ocorrência de conexão. 10) Nos casos de prioridade, se 

foi marcada a opção no sistema, assim como se os dados das partes e/ou 

advogado(a) estão corretamente inseridos. Art. 2º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda a inicial não seja cumprida nos moldes do parágrafo 

primeiro desta ordem de serviço que os autos sejam encaminhados à 

conclusão para “decisão de arquivamento”. Art. 3º. – DETERMINAR que, 

caso a emenda seja cumprida nos moldes do parágrafo primeiro desta 

ordem de serviço, deve a Secretaria designar data de audiência de 

conciliação, com a intimação da parte autora e citação da parte requerida. 

Art. 4º. - DETERMINAR, no caso do item 8, do artigo 1º, desta ordem de 

serviço, que seja certificado sobre a situação com o número do processo 

que estaria em duplicidade, fazendo-se conclusão do processo na pasta 

“decisão para arquivamento”, quando será examinado pelo(a) Juiz(a) 

sobre a ocorrencia ou não de litispendencia/coisa julgada. Art. 5º. - 

DETERMINAR, no caso do item 9, do artigo 1º, que seja certificado sobre a 

situação com o(s) número(s) do(s) processo(s) que pode(m) ser 

conexo(s), fazendo-se a conclusão do processo na pasta “decisão”, 

quando será examinado pelo(a) Juiz(a) sobre a ocorrência ou não de 

conexão. Art. 6º. - DETERMINAR, no caso do item 10, do artigo 1º desta 

ordem de serviço, que sejam procedidas as correções no cadastro do 

sistema. Art. 7º. – Esta ordem de serviço passa a viger a partir do dia 06 

de novembro de 2017, considerando-se revogadas as disposições em 

contrário. Publique-se, remetendo-se cópia à E. Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, à Subseção 

da OAB/MT, de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. Barra do Bugres, 30 de 

outubro de 2017. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito dos 

Juizados Cíveis e Criminais” Assim, levando em conta a mencionada ordem 

de serviço, INTIME-SE o advogado proceder à emenda da inicial, 

atentando-se a todos os itens 01 a 06, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, com base no artigo 330 do CPC. Cumpra-se. Barra 

do Bugres, 10 de fevereiro de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000799-58.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIDE BEZERRA DA SILVA CALONGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 13:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-78.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000830-78.2019.8.11.0008. REQUERENTE: DAYANE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que a autora deixou de instruir o processo com cópia da inicial, bem como 

o comprovante de endereço, documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando cópia da petição inicial e o 

comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora (art. 

320 do CPC). Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, 

tornem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-43.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR APARECIDO CEFALO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 13:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-10.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 14:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-39.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 14:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 
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33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-31.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HILARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 14/05/2020, às 14:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 12 de fevereiro de 2020. MARILDA PEREIRA 

PEDROSO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500316-27.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FRIGIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Considerando que a decisão liminar que determinou o desbloqueio 

do cadastro e programas de milhas da requerente, com a consequente 

devolução dos prazos para a utilização dos mesmos ocorreu em 

03/11/2015, como se vê no evento 351816, assim como a demonstração 

do cumprimento da medida se deu somente em 21/12/2017, como se 

denota no ID 11247252, ou seja mais de dois anos da ordem judicial, 

concluiu-se claramente que o direito da autora em utilizar os pontos 

existentes na data do bloqueio (96.776) ficou cerceado, devendo, 

portanto, serem devolvidos, em razão da conduta ilícita da empresa 

requerida. Assim, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra a ordem judicial emanada por este Juízo, 

consistente na devolução dos pontos acumulados pela exequente 

(96.776), sob pena de imposição de multa diária, no importe de R$500,00, 

limitada ao teto de R$ 15.000,00, para a satisfação da medida, na forma do 

que dispõe o art. 536 do Código de Processo Civil. II. Não havendo 

cumprimento espontâneo da obrigação de fazer no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. III. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Barra do Bugres – (MT), 12 de fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-80.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000804-80.2019.8.11.0008. REQUERENTE: SEVERINA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição de 

indébito e pedido de tutela de urgência, ajuizada por SEVERINA MARIA DA 

SILVA, em desfavor de Banco Bradesco S/A, Visa do Brasil 

Empreendimentos e Mastercard Brasil Ltda. Aduz em síntese que para 

tentar solucionar um problema com seu cartão de crédito, se dirigiu até a 

agencia bancária. Que na referida agencia foi orientada a efetuar o 

pagamento do valor de R$ 1.000,00 e o restante de R$ 402,77 seria pago 

na próxima fatura. Que ao chegar o vencimento da fatura, constatou que 

havia débitos de valores não contratado. Assim, a requerente foi ao banco 

novamente e foi informada que os valores correspondiam a 18 vezes 

cada, referente à implantação do financiamento denominado parcelamento 

fácil. Que a requerente não solicitou nenhum parcelamento e não 

concordando tentou resolver com a requerida, porém, sem êxito. É o relato 

do necessário. Decido. Os requisitos para a concessão da antecipação da 

tutela pleiteada – que neste caso reclama providência de natureza 

cautelar, são a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte 

(fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito 

(periculum in mora). Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, torna-se 

visível pelo fato da parte autora estar sendo cobrada por um produto não 

contratado. Por outro lado, está também presente o fumus boni iuris, 

conforme documentação juntada. Assim, existindo elementos 

comprobatórios das alegações da parte autora, e havendo comprovação 

que a não concessão da medida poderá lhe trazer prejuízos à medida 

vindicada deve ser acolhida. Ante o exposto, com aparo no art. 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e 

DETERMINO que as requeridas suspendam os descontos nas faturas dos 

cartões VISA e MASTER CARD referente a cobrança de financiamento 

denominado PARCELADO FÁCIL, discutidos nestes autos, devendo 

cumprir a determinação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e 

danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 6.º, inciso VIII). Assim, nos 

termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC, 

inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo o reclamado 

apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do mesmo. AGENDE-SE data para audiência de 

conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, devendo constar a 

advertência de que, não comparecendo na audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar 

na citação, que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da 

CNGC/MT. Intime-se a parte autora, para que compareça na referida 

audiência, salientando que a sua ausência implicará na extinção do feito 

sem resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 9.099/95). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 12 de 

fevereiro de 2.020. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000728-56.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000728-56.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA MADALENA 

MARQUES PEREIRA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória cumulada com pedido de tutela 

antecipada proposta por MARIA MADALENA MARQUES PEREIRA em face 

do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, todos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora que no mês de outubro de 2019 ao se dirigir a uma loja 

comercial nesta cidade, com o intuito de adquirir um produto a ser pago de 

forma parcelada, se deparou com a notícia que seu nome estava inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito, por uma suposta dívida no montante 

de R$ 19.348,80 (dezenove mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta 

centavos), tendo a parte requerida como credora. Entretanto, aduz o autor 

que nunca celebrou negócio jurídico com a mesma. Ante aos fatos 

expostos, alegando não ter celebrado qualquer contrato com a requerida, 

ingressa com a presente ação judicial, requerendo em sede de tutela de 

urgência, a determinação para que a parte requerida exclua seu nome do 

cadastrado de inadimplentes. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É, em síntese, o relato. DECIDO. RECEBO a inicial, pois, 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC). 

Passo a analisar o pedido de tutela antecipada. A Tutela de Urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. In casu, o autor postula a 

concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, 

antecipação de tutela, consistente na exclusão do seu nome no cadastro 

de restrição ao crédito. No caso em testilha, ao menos em sede de 

cognição sumária, este juízo está convencido da probabilidade do direito e 

do perigo de dano em razão da inscrição, aparentemente, indevida da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, presentes 

provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese 

autoral, bem como a urgência do caso, afigura-se cabível o deferimento da 

medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

DETERMINO que a requerida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. retire o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e 

órgãos de informação de inadimplentes, ou deixem de incluir, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados a autora. Ademais, no que 

tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada 

quando do julgamento do mérito (artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil). Considerando as regras ordinárias de experiência, bem como a 

hipossuficiência da parte reclamante INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbindo à reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da reclamante (art. 373, inc. II do CPC), 

consignando-se da necessidade de apresentação de quaisquer 

documentos que comprovem a relação jurídica com a parte autora. Para 

justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual Civil 

prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência. INTIME-SE a 

parte autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para comparecem à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se, que as partes poderão 

constituir procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 

10, do CPC). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de 

preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. Outrossim, não havendo acordo na 

audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer CONTESTAÇÃO, 

em até 05 (cinco) dias, após a audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC. Após a realização da 

audiência, tornem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 12 de fevereiro de 2.020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0002793-41.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

0002793-41.2019.8.11.0008. REQUERENTE: LUCIMAR ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA Vistos. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Pensão por Morte com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por LUCIMAR ALVES PEREIRA em face do FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PORTO ESTRELA — MT 

/PREVI-PORTO e o MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA/MTN, objetivando, em 

síntese, a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de 

JOSÉ CÂNDIDO FERREIRA. Alega que fez o requerimento administrativo 

junto a Instituição responsável pela concessão do benefício de pensão por 

morte, que por sua vez foi negado, sob alegação de perda da qualidade 

de dependente do segurado. Assim, requer a concessão da pensão por 

morte, em sede de tutela de urgência, por entender, na espécie, estarem 

presentes os requisitos para a concessão do tal benefício. É o relatório. 

DECIDO. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada, 

uma vez que atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e 

art. 468 da CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça 

jus. Passo a analisar o pedido de tutela antecipada. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso dos autos, em 

que pese à parte autora ter trazido provas documentais sobre a qualidade 

de convivente dependente do de cujus, entendo que se faz necessário 

maior instrução dos fatos, devendo ser corroborado inclusive por prova 

oral, o que torna improvável conceder a tutela de urgência nessa fase 

inicial do processo. Aliás, faz-se imprescindível maior instrução dos fatos, 

devendo ser corroborado por demais provas, posto que ausentes 

elementos outros que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque, o pedido de 

pensão por morte na via administrativa foi indeferido por falta da qualidade 

de dependente do Segurado. Ex positis, entendo que, ausentes os 

requisitos necessários, os fatos merecem maior instrução, motivo pelo 

qual INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela de urgência. 

Deixo de designar audiência, eis que improvável a conciliação. INTIME-SE e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 455 de 925



CITEM-SE as requeridas para, querendo, apresentarem contestação no 

prazo legal (artigos 355 e 183, do CPC), constando do mandado as 

advertências de que não havendo contestação, serão consideradas revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (art. 344, do CPC). Havendo na contestação alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 350, do CPC), 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. Na sequência, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres - MT, 12 de fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-59.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DELAFINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000495-59.2019.8.11.0008. REQUERENTE: CLAUDIO DELAFINA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova requerido pela 

parte autora, conforme se vê no evento n.º 25370033. Com efeito, importa 

consignar que a decisão exarada se encontra fundamentada em preceito 

legal, cabendo, dessa forma, a parte postulante demonstrar a existência 

de vício no ato administrativo expedido para o deferimento da medida, não 

se entrevendo motivo juridicamente possível que justifique a sua 

reconsideração. Diante disso, INDEFIRO o pedido de reconsideração. No 

mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão exarada no ID 24912489, 

notadamente com a intimação/citação do Estado de Mato Grosso, se ainda 

não o fez, com a devida URGÊNCIA que o caso requer. Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para impugná-las. Por fim, conclusos para 

deliberações. INTIME-SE. Às providências. Barra do Bugres – (MT), 12 de 

fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-58.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência proposta por SAMUEL ALVES 

SANTOS DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., sustentando, em síntese, que é 

consumidor dos serviços oferecidos pela reclamada, sendo titular da UC 

6/24471-5 desde novembro de 2017. Alega que adquiriu o imóvel onde se 

encontra a UC em questão na data de 10/01/2016, transferindo sua 

residência para o novo bem somente em novembro de 2017, oportunidade 

que solicitou perante a requerida a alteração de titularidade da UC para 

seu nome, todavia, o pedido foi negado em razão da existência de débitos 

pretéritos em nome de terceira pessoa, referente a constatação pela ré de 

anormalidades no faturamento anterior ao correto, correspondente ao 

período de 09/2016 a 01/2018, totalizando o montante de R$1.889,33. 

Relata que mesmo esclarecendo os fatos, bem como solicitando a 

transferência da UC para seu nome, o pedido continua negado pela 

requerida, condicionando o atendimento dos pedidos após a quitação do 

débito. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

imediata transferência da UC 6/24471-5 para seu CPF, bem como seja 

determinado a reclamada que se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica na UC mencionada, em razão dos débitos pretéritos 

discutido nestes autos. Ao final, pleiteia a inversão do ônus da prova e a 

concessão das benesses da gratuidade da justiça, julgando-se 

procedente os pedidos postos na inicial para o fim de confirmar a medida 

antecipatória e condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no 

importe de R$20.000,00. Vieram os autos conclusos para deliberações. É 

relatório do necessário. DECIDO. Recebo a petição inicial, eis que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus ao benefício, DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita postulada. No que tange ao pedido de tutela de 

urgência, frise-se que enquanto modalidade de tutela provisória, os 

requisitos encontram-se amparados pelo artigo 300, caput, da Lei nº 

13.105/2015, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, 

e tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: 

fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). 

Igualmente, a verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Na espécie, 

cuida-se de pedido de abstenção na suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/24471-5, em razão da existência de débitos 

pretéritos, os quais ainda que estejam em discussão acerca da legalidade 

da cobrança, não podem ser transferidos ao novo consumidor, ou mesmo 

ter o fornecimento suspenso em razão do não pagamento desses valores 

por terceira pessoa. Aliás, esse é o entendimento consolidado na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “pacificou entendimento de 

que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço 

em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”. Ademais, o 

suposto débito é anterior à realização da inspeção realizada pela 

concessionária, razão pela qual não pode haver a suspensão no 

fornecimento do serviço ao novo consumidor, até porque não se discute a 

obrigatoriedade ou não do pagamento do débito, o que será objeto de 

análise do mérito, mas, tão somente, a manutenção no fornecimento de 

energia elétrica em nome de pessoa diversa, sendo, portanto, evidente a 

presença dos requisitos para sua concessão. Outrossim, quanto ao 

pedido da tutela antecipatória para que a ré promova a transferência da 

titularidade da UC para o nome/CPF da parte autora, entendo que mesmo 

merece ser deferido. Isso porque, visualiza-se a presença dos mesmos 

fundamentos exigidos no artigo 300 do CPC, uma vez que pela natureza 

da relação jurídica deduzida nos autos, bem como pela inviabilidade do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja concedida apenas ao final, 

tornar-se-ia ela ineficaz a medida senão concedida nesta oportunidade. 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e, 

consequentemente, determino à reclamada abster-se de suspender o 

fornecimento do serviço de energia elétrica na UC 6/24471-5, em razão do 

débito discutido nestes autos, até o julgamento do mérito nesta ação; bem 

como promova a transferência de titularidade da referida unidade 

consumidora para o CPF/nome da parte autora, num prazo de 15 (quinze) 

dias. Para o caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Atento ao caso concreto e, tratando-se de relação consumerista, bem 

como, considerando as regras ordinárias de experiência e a 

hipossuficiência técnica do reclamante, INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbindo à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC). 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 
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reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Enunciado 04 dos Juizados 

Especiais Cíveis de Mato Grosso. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de 

preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo 

eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-58.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência proposta por SAMUEL ALVES 

SANTOS DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., sustentando, em síntese, que é 

consumidor dos serviços oferecidos pela reclamada, sendo titular da UC 

6/24471-5 desde novembro de 2017. Alega que adquiriu o imóvel onde se 

encontra a UC em questão na data de 10/01/2016, transferindo sua 

residência para o novo bem somente em novembro de 2017, oportunidade 

que solicitou perante a requerida a alteração de titularidade da UC para 

seu nome, todavia, o pedido foi negado em razão da existência de débitos 

pretéritos em nome de terceira pessoa, referente a constatação pela ré de 

anormalidades no faturamento anterior ao correto, correspondente ao 

período de 09/2016 a 01/2018, totalizando o montante de R$1.889,33. 

Relata que mesmo esclarecendo os fatos, bem como solicitando a 

transferência da UC para seu nome, o pedido continua negado pela 

requerida, condicionando o atendimento dos pedidos após a quitação do 

débito. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

imediata transferência da UC 6/24471-5 para seu CPF, bem como seja 

determinado a reclamada que se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica na UC mencionada, em razão dos débitos pretéritos 

discutido nestes autos. Ao final, pleiteia a inversão do ônus da prova e a 

concessão das benesses da gratuidade da justiça, julgando-se 

procedente os pedidos postos na inicial para o fim de confirmar a medida 

antecipatória e condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no 

importe de R$20.000,00. Vieram os autos conclusos para deliberações. É 

relatório do necessário. DECIDO. Recebo a petição inicial, eis que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada 

havendo a indicar que a parte autora não faça jus ao benefício, DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita postulada. No que tange ao pedido de tutela de 

urgência, frise-se que enquanto modalidade de tutela provisória, os 

requisitos encontram-se amparados pelo artigo 300, caput, da Lei nº 

13.105/2015, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, 

e tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: 

fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). 

Igualmente, a verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Na espécie, 

cuida-se de pedido de abstenção na suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/24471-5, em razão da existência de débitos 

pretéritos, os quais ainda que estejam em discussão acerca da legalidade 

da cobrança, não podem ser transferidos ao novo consumidor, ou mesmo 

ter o fornecimento suspenso em razão do não pagamento desses valores 

por terceira pessoa. Aliás, esse é o entendimento consolidado na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “pacificou entendimento de 

que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço 

em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”. Ademais, o 

suposto débito é anterior à realização da inspeção realizada pela 

concessionária, razão pela qual não pode haver a suspensão no 

fornecimento do serviço ao novo consumidor, até porque não se discute a 

obrigatoriedade ou não do pagamento do débito, o que será objeto de 

análise do mérito, mas, tão somente, a manutenção no fornecimento de 

energia elétrica em nome de pessoa diversa, sendo, portanto, evidente a 

presença dos requisitos para sua concessão. Outrossim, quanto ao 

pedido da tutela antecipatória para que a ré promova a transferência da 

titularidade da UC para o nome/CPF da parte autora, entendo que mesmo 

merece ser deferido. Isso porque, visualiza-se a presença dos mesmos 

fundamentos exigidos no artigo 300 do CPC, uma vez que pela natureza 

da relação jurídica deduzida nos autos, bem como pela inviabilidade do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja concedida apenas ao final, 

tornar-se-ia ela ineficaz a medida senão concedida nesta oportunidade. 

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e, 

consequentemente, determino à reclamada abster-se de suspender o 

fornecimento do serviço de energia elétrica na UC 6/24471-5, em razão do 

débito discutido nestes autos, até o julgamento do mérito nesta ação; bem 

como promova a transferência de titularidade da referida unidade 

consumidora para o CPF/nome da parte autora, num prazo de 15 (quinze) 

dias. Para o caso de descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Atento ao caso concreto e, tratando-se de relação consumerista, bem 

como, considerando as regras ordinárias de experiência e a 

hipossuficiência técnica do reclamante, INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbindo à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC). 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Enunciado 04 dos Juizados 

Especiais Cíveis de Mato Grosso. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de 

preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. As partes deverão comunicar ao juízo 

eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-22.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenizatória por 

danos morais e materiais c/c tutela antecipada, ajuizada por DILZA 

FERREIRA DA SILVA PINHEIRO em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA 

E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A e Outras. Aduz a parte autora, em síntese, 

que contratou pacote de viagem com destino a Costa do Sauípe/BA, 

contrato n.º 2745-0000012269, reserva n.º 247888419, excursão n.º 

2.70113.092201, com data de saída para o dia 23/09/2019 e retorno em 

27/09/2019, sendo que o vôo seria realizado pela companhia aérea 

Avianca. Aduz que após a quitação integral do pacote contratado a 

requerida comunicou o cancelamento da viagem para a data prevista, em 

razão da suspensão de todos vôos de responsabilidade da empresa 

Avianca, determinados pelo Juízo da recuperação judicial, realocando 

para data diversa, com acréscimo nos valores já cobrados, na importância 

de R$394,20, motivo pelo qual a autora desistiu da viagem, uma vez que 

previamente planejado as férias para aquela data, oportunidade que 

solicitou o reembolso de todo o montante despendido. Assim, e por 

entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a imediata devolução em 

dobro dos valores despendidos, equivalente a R$ 8.652,16. E, ao final, 

pleiteia a inversão do ônus da prova e a concessão das benesses da 

gratuidade da justiça, julgando-se procedente os pedidos postos na inicial 

para o fim de confirmar a medida antecipatória e condenar a requerida ao 

pagamento de danos morais e materiais. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o relato do necessário. DECIDO. Recebo a petição inicial, 

eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. 

Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus ao 

benefício, DEFIRO o benefício da justiça gratuita postulada. No que tange 

ao pedido de tutela de urgência, frise-se que enquanto modalidade de 

tutela provisória os requisitos se encontram amparados pelo artigo 300, 

caput, do CPC, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). In casu, verifica-se que além da ausência dos requisitos 

necessários para a concessão da medida, o pedido de tutela antecipada 

pretendido confunde-se com o próprio mérito, o que não comporta 

deferimento. Assim, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência 

pleiteada. Por outro lado, tratando-se de relação consumerista e 

considerando as regras ordinárias de experiência e a hipossuficiência 

técnica do reclamante, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte 

reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC). aGENDE-SE 

data para audiência de conciliação. CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes 

requeridas, devendo constar a advertência de que, não comparecendo na 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). 

Faça-se constar na citação, que a contestação poderá ser apresentada, 

em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, nos termos do item 

5.3.2 da CNGC/MT. INTIME-SE a parte autora, para que compareça na 

referida audiência, salientando que a sua ausência implicará na extinção 

do feito sem resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Por fim, as partes deverão comunicar ao juízo 

eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 12 de fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000650-62.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000650-62.2019.8.11.0008. REQUERENTE: CLAUDIA MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória cumulada com pedido de tutela 

antecipada proposta por CLAUDIA MARTINS DE SOUZA em face do CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., todos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora que no dia 04 de outubro de 2019 ao se dirigir 

a uma loja comercial nesta cidade, com o intuito de adquirir um produto a 

ser pago de forma parcelada, se deparou com a notícia que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por uma suposta dívida 

no montante de R$ 384,98 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e 

oito centavos), tendo a parte requerida como credora. Entretanto, aduz a 

autora que nunca celebrou negócio jurídico com a mesma. Ante aos fatos 

expostos, alegando não ter celebrado qualquer contrato com a requerida, 

ingressa com a presente ação judicial, requerendo em sede de tutela de 

urgência, a determinação para que a parte requerida exclua seu nome do 

cadastrado de inadimplentes. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É, em síntese, o relato. DECIDO. RECEBO a inicial, pois, 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC). 

Passo a analisar o pedido de tutela antecipada. A Tutela de Urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. In casu, a parte autora 

postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, consistente na exclusão do seu nome no 

cadastro de restrição ao crédito. No caso em testilha, ao menos em sede 

de cognição sumária, este juízo está convencido da probabilidade do 

direito e do perigo de dano em razão da inscrição, aparentemente, 

indevida da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, 

presentes provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, bem como a urgência do caso, afigura-se cabível o 

deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e DETERMINO que a requerida CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. retire o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e órgãos de informação de 

inadimplentes, ou deixem de incluir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados a autora. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil). Considerando as regras 

ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

reclamante INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à reclamada o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC), consignando-se da necessidade de 

apresentação de quaisquer documentos que comprovem a relação jurídica 

com a parte autora. Para justa e eficaz solução do litígio – considerando 
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que a Lei Processual Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre 

visando à solução amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência. 

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para comparecem à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se, que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. Outrossim, não havendo acordo na 

audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer CONTESTAÇÃO, 

em até 05 (cinco) dias, após a audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC. Após a realização da 

audiência, tornem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 12 de fevereiro de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000668-83.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000668-83.2019.8.11.0008. REQUERENTE: FATIMA FERNANDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória 

cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por FÁTIMA 

FERNANDA DA SILVA em face do BANCO PAN S.A., todos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora que desde meados de agosto de 2019 

recebe cotidianamente diversas ligações da requerida oferecendo um 

serviço complementar de saque para cartão de crédito, seja para 

benefício próprio ou para seu pai, todos efetuados pelo número de 

telefone (65) 9 9956-9190. Por outro lado, aduz que diante do 

desinteresse no serviço ofertado e o excesso de ligações diárias, 

bloqueou o número citado, porém a requerida passou a realizar ligações 

de ramais diversos. Com isso realizou pedido formal de cancelamento de 

seu número em alguns canais de atendimento, assim como o fez perante a 

reclamada. Todavia, as ligações continuaram a ser realizadas pela ré, 

mesmo após uma denúncia de transtorno abusivo da propaganda em suas 

redes sociais. Ante aos fatos expostos, alegando a irrazoabilidade na 

publicidade dos serviços oferecidos pela requerida, ingressa com a 

presente ação judicial, requerendo em sede de tutela de urgência, a 

determinação para a suspensão das ligações diárias de propaganda feitos 

pela requerida, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É, em síntese, o relato. 

DECIDO. RECEBO a inicial, pois, preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita 

(art. 98, CPC e art. 468, CNGC). Passo a analisar o pedido de tutela 

antecipada. A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. In casu, a parte 

autora postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, 

ou seja, antecipação de tutela, consistente na suspensão das ligações 

diárias realizadas pela empresa requerida ao número de telefone da 

autora ofertando a prestação de seu serviço. No caso em testilha, ao 

menos em sede de cognição sumária, e considerando o número abusivo 

de ligações diárias percebida pela parte autora de propaganda feitos pela 

requerida, este juízo está convencido da probabilidade do direito e do 

perigo da demora na prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que a requerida BANCO PAN 

S.A. se abstenha de efetuar ligações diárias para o terminal telefônico da 

parte autora, no intuito de ofertar os serviços prestados pela empresa, 

sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por descumprimento, 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados a autora. Ademais, 

no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja 

modificada quando do julgamento do mérito (artigo 300, §3º, do Código de 

Processo Civil). Considerando as regras ordinárias de experiência, bem 

como a hipossuficiência da parte reclamante INVERTO o ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

incumbindo à reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da reclamante (art. 373, inc. II do CPC), 

consignando-se da necessidade de apresentação de quaisquer 

documentos que comprovem a relação jurídica com a parte autora. Para 

justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual Civil 

prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência. INTIME-SE a 

parte autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para comparecem à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se, que as partes poderão 

constituir procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 

10, do CPC). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Em se tratando de pessoa jurídica, o 

preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de 

preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. Outrossim, não havendo acordo na 

audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer CONTESTAÇÃO, 

em até 05 (cinco) dias, após a audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC. Após a realização da 

audiência, tornem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 12 de fevereiro de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PAES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZINEI DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000734-63.2019.8.11.0008. REQUERENTE: ELAINE PAES DE LIMA 

REQUERIDO: EZINEI DE ARRUDA Vistos. Data vênia, o DETRAN é autarquia 

responsável pelo processamento, controle de registros e fornecimento da 

carteira nacional de habilitação, tendo atribuição para registrar e cancelar 
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infrações de trânsito, apontar anotações e excluí-las do prontuário dos 

motoristas, e ainda monitorar a situação cadastral dos veículos, sendo, 

portanto, parte interessada para figurar no polo passivo da presente ação 

(CTB, arts. 5º, 7º, 8º e 21). Neste sentido é o posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMANDA 

OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE PENALIDADES POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. MATÉRIA FÁTICA. 

REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO, DIVERGINDO DO RELATOR. (REsp 1198116/RS, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 30/06/2011). Igualmente, e 

considerando que uma das pretensões da parte autora também é se ver 

livre dos encargos tributários já lançados em dívida ativa, cujo titular da 

cobrança é o Governo do Estado de Mato Grosso, o mesmo deve 

participar da presente demanda. Assim, pelo exposto, FACULTO a parte 

autora promover a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que seja devidamente regularizado o polo passivo da ação, 

preenchendo-se os requisitos necessários, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Com a emenda ou decurso do prazo, 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

10 de fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-26.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000827-26.2019.8.11.0008. REQUERENTE: NILVA VIEIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Vistos. Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais c/c repetição de indébito e pedido de 

tutela antecipada proposta por NILVA VIEIRA DE ALMEIDA em face da 

empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., todos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora que viajou para a cidade Goiânia a trabalho, 

oportunidade que solicitou os serviços da plataforma UBER pagando pela 

viagem o valor de R$ 28,72 (vinte e oito reais e setenta e dois centavos), 

com seu cartão de crédito. Em seguida, ao tentar utilizar novamente seu 

cartão em um estabelecimento comercial foi surpreendia com a notícia de 

que o cartão não tinha limite de crédito. Surpresa com a situação, 

consultou o extrato de seu cartão e constatou vários descontos indevidos 

lançados pela requerida. Diante da situação, argumenta que entrou em 

contato com a ré, entretanto a empresa afirmou que as cobranças são 

legítimas. Ante aos fatos expostos, alegando não ter contratado os 

serviços em discussão, cuja soma corresponde ao montante de R$ 

2.091,70 (dois mil, noventa e um reais e setenta centavos), ingressa com 

a presente ação judicial, requerendo, em sede de tutela de urgência, a 

declaração de inexistência dos valores cobrados, bem como seja a 

requerida compelida a não lançar novos descontos fraudulentos em seu 

cartão de crédito. Ao final, pugna pela procedência de todos os pedidos 

postos na inicial, confirmando a medida antecipatória concedida, com a 

consequente inversão do ônus da prova e a condenação da ré em 

honorários advocatícios, caso a demanda seja levada ao crivo da Turma 

Recursal. Vieram os autos conclusos para deliberações. É, em síntese, o 

relato. DECIDO. RECEBO a inicial, pois, preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC). Passo a analisar o pedido 

de tutela antecipada. A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. In casu, a parte 

autora postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, 

consistente na declaração de inexistência dos valores cobrados em seu 

cartão de crédito, no importe de R$ 2.091,70 (dois mil, noventa e um reais 

e setenta centavos), bem como seja a requerida compelida a não lançar 

novos descontos fraudulentos em seu cartão de crédito. O pedido merece 

parcial deferimento, tão somente para suspender novos descontos nesse 

mesmo valor no cartão de crédito da autora, realizados pela empresa 

requerida. Isso porque, a probabilidade do direito autoral baseia-se nas 

provas trazidas aos autos, notadamente na fatura do cartão de crédito 

com 12 parcelas de R$190,00 (cento e noventa reais) cada uma, 

referentes a transportes de passageiros pela plataforma UBER realizadas 

no mesmo dia. Outrossim, a continuidade dessas cobranças importa em 

perigo de dano ao consumidor, considerando que a tecnologia de chip 

utilizada em cartão de crédito, em tese, não afasta a fraude de terceiros. 

Finalmente, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, se 

julgado improcedente o pedido, deverá a parte autora arcar com o 

pagamento dos valores acrescidos dos encargos moratórios. Por outro 

lado, a declaração de inexistência de todos os débitos requer a 

demonstração definitiva da não contratação das 12 viagens, todas no 

mesmo valor de R$190,00 (cento e noventa reais), que somente será 

atingida por meio de prova robusta para provocar a formação de um juízo 

de probabilidade da pretensão esboçada. Assim, ao menos em sede de 

cognição sumária, afigura-se cabível o deferimento em parte da medida 

pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência 

pleiteada e DETERMINO que a requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 

LTDA. se abstenha de lançar novos descontos em seu cartão de crédito 

relacionado a contratação ora discutida, sob pena de multa diária, que 

arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados a autora. Ademais, no que tange à irreversibilidade da 

medida, nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do 

mérito (artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil). Considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

reclamante INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à reclamada o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC), consignando-se da necessidade de 

apresentação de quaisquer documentos que comprovem a relação jurídica 

com a parte autora. Para justa e eficaz solução do litígio – considerando 

que a Lei Processual Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre 

visando à solução amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência. 

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para comparecem à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se, que as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, munido dos atos constitutivos da empresa e de suas 

alterações, sob pena de revelia. Outrossim, não havendo acordo na 

audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer CONTESTAÇÃO, 

em até 05 (cinco) dias, após a audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC. Após a realização da 

audiência, tornem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 10 de fevereiro de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-55.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CAVALCANTE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000838-55.2019.8.11.0008. REQUERENTE: ARI CAVALCANTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c com 

Inexigibilidade de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela e 

Indenização por Danos Morais movida por ARI CAVALCANTE DOS 

SANTOS em desfavor da empresa TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL – VIVO 

S.A., aduzindo, em síntese, que teve seu nome indevidamente incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito por um suposto débito inexistente, no valor 

de R$221,73 (duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), 

referente ao contrato de n.º 0358812071, firmado com a requerida em 

24/05/2019. Diante desses fatos, requer a concessão da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinada a retirada do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito, e, no mérito, seja confirmada a medida 

antecipatória, condenando a requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais suportados, custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ID´s 

27623948 e 27623949. Vieram os autos. É o relato do necessário. 

DECIDO. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que 

presentes os requisitos para tal concessão (art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC). Passo a análise do pedido de concessão da tutela de urgência. A 

Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). In casu, 

tenho que tais requisitos se encontram configurados. Com efeito, o fumus 

boni iuris, torna-se visível pelo fato da parte autora estar sendo cobrada 

por um serviço não contratado pela requerida. O periculun in mora está 

representado pelos diversos impedimentos que a parte autora terá com o 

seu nome mantido nos órgãos de restrição ao crédito até o deslinde da 

controvérsia. Assim, existindo elementos comprobatórios das alegações 

da parte autora, e havendo comprovação que a não concessão da medida 

poderá lhe trazer prejuízos, à medida vindicada deve ser acolhida. Ante o 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino à Requerida 

que proceda com a exclusão dos dados da parte autora nos órgãos de 

restrições ao crédito, com relação à dívida discutida neste feito, para que 

cumpra essa medida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 6.º, inciso VIII). Assim, nos 

termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC, 

INVERTO o ônus da prova em favor da reclamante, devendo o reclamado 

apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do mesmo. aGENDE-SE data para audiência de 

conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, devendo constar a 

advertência de que, não comparecendo na audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar 

na citação, que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da 

CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta 

à contestação, se for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que compareça na referida audiência, 

salientando que a sua ausência implicará na extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 9.099/95). Eventuais documentos 

que, porventura, ainda não foram juntados ao processo poderão ser 

juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente no pedido 

inicial e na contestação. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação (art. 19, §2º da lei n. 9.099/95). Por fim, 

tornem-me os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-25.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000840-25.2019.8.11.0008. REQUERENTE: FABIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c com Inexigibilidade 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de 

Tutela movida por FÁBIO PEREIRA DA SILVA em desfavor da empresa 

TELEFÔNICA BRASIL MÓVEL – VIVO S.A., aduzindo, em síntese, que teve 

seu nome indevidamente incluído nos órgãos de restrição ao crédito por 

um débito inexistente, no valor de R$ 127,93 (cento e vinte e sete reais e 

noventa e três centavos), referente ao contrato de n.º 0267256568, 

firmado com a requerida em 13/08/2019. Diante desses fatos, requer a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a retirada 

do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e, no mérito, seja 

confirmada a medida antecipatória, condenando a requerida ao pagamento 

de indenização pelos danos morais suportados, custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ID´s 27624414 e 27624415. Vieram os autos. É o relato do 

necessário. DECIDO. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez 

que presentes os requisitos para tal concessão (art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC). Passo a análise do pedido de concessão da tutela de urgência. A 

Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). In casu, 

tenho que tais requisitos se encontram configurados. Com efeito, o fumus 

boni iuris, torna-se visível pelo fato da parte autora estar sendo cobrada 

por um serviço não contratado perante a requerida. O periculun in mora 

está representado pelos diversos impedimentos que a parte autora terá 

com o seu nome mantido nos órgãos de restrição ao crédito até o deslinde 

da controvérsia. Assim, existindo elementos comprobatórios das 

alegações da parte autora, e havendo comprovação que a não concessão 

da medida poderá lhe trazer prejuízos, à medida vindicada deve ser 

acolhida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino a exclusão dos dados da parte autora nos órgãos de restrições 

ao crédito, com relação à dívida discutida neste feito, devendo ser oficiado 

imediatamente ao órgão responsável pela negativação, para que cumpra 

essa medida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidir no crime de 

desobediência, nos termos do art. 330 do CP. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 461 de 925



quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 

6.º, inciso VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o 

art. 373, inciso II, do CPC, INVERTO o ônus da prova em favor da 

reclamante, devendo o reclamado apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo. 

aGENDE-SE data para audiência de conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo na audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da 

Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar na citação, que a contestação poderá 

ser apresentada, em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo 

legal. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado, para que 

compareça na referida audiência, salientando que a sua ausência 

implicará na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 

9.099/95). Eventuais documentos que, porventura, ainda não foram 

juntados ao processo poderão ser juntados aos autos até, no máximo, a 

data da audiência de instrução e julgamento, devendo, contudo, ser 

juntados preferencialmente no pedido inicial e na contestação. As partes 

deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, §2º da 

lei n. 9.099/95). Por fim, tornem-me os autos conclusos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-10.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN VIEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela movida 

por JHONATAN VIEIRA PAIXÃO em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., 

aduzindo, em síntese, que teve seu nome indevidamente incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito por débitos não contratados, consistentes 

nos contratos de ns.º 069449871000080CT e 069449871000080FI, 

respectivamente, no valor de R$ 606,18 (seiscentos e seis reais e dezoito 

centavos) e R$ 98,53 (noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), 

firmados nas datas de 10/09/2018 e 10/02/2019. Diante desses fatos, 

requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a 

retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e, no mérito, 

seja confirmada a medida antecipatória, condenando a requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais suportados, custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ID´s 27624437 e 27624438. Vieram os autos. É 

o relato do necessário. DECIDO. RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita, vez que presentes os requisitos para tal concessão 

(art. 98, CPC e art. 468, CNGC). Passo a análise do pedido de concessão 

da tutela de urgência. A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). In casu, tenho que tais requisitos se encontram configurados. 

Com efeito, o fumus boni iuris, torna-se visível pelo fato da parte autora 

estar sendo cobrada por um serviço não contratado perante a requerida. 

O periculun in mora está representado pelos diversos impedimentos que a 

parte autora terá com o seu nome mantido nos órgãos de restrição ao 

crédito até o deslinde da controvérsia. Assim, existindo elementos 

comprobatórios das alegações da parte autora, e havendo comprovação 

que a não concessão da medida poderá lhe trazer prejuízos, à medida 

vindicada deve ser acolhida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada e determino a exclusão dos dados da parte autora nos órgãos 

de restrições ao crédito, com relação à dívida discutida neste feito, 

devendo ser oficiado imediatamente ao órgão responsável pela 

negativação, para que cumpra essa medida, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Fixo a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da medida. Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências” (CDC, art. 6.º, inciso VIII). Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC, INVERTO o 

ônus da prova em favor da reclamante, devendo o reclamado apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do mesmo. aGENDE-SE data para audiência de conciliação. CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo na audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da 

Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar na citação, que a contestação poderá 

ser apresentada, em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo 

legal. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado, para que 

compareça na referida audiência, salientando que a sua ausência 

implicará na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 

9.099/95). Eventuais documentos que, porventura, ainda não foram 

juntados ao processo poderão ser juntados aos autos até, no máximo, a 

data da audiência de instrução e julgamento, devendo, contudo, ser 

juntados preferencialmente no pedido inicial e na contestação. As partes 

deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, §2º da 

lei n. 9.099/95). Por fim, tornem-me os autos conclusos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-25.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000010-25.2020.8.11.0008. AUTOR: RONIVON ALVES DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Cuida-se de Ação Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela movida por RONIVON ALVES DE JESUS em 

desfavor da empresa de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., aduzindo, em síntese, que a unidade consumidora 

1658777-6 instada em seu endereço rural sofreu no mês de agosto de 

2018 alteração da classificação tarifária para área urbana, sem qualquer 

notificação prévia, mesmo restando comprovado que na localidade é 

desempenhada atividade rural de modo contínuo, tanto que no mês de 

julho de 2019 a concessionária reconheceu o equívoco e procedeu a 

retificação no sistema. Por outro lado, os valores cobrados a maior não 

foram ressarcidos na unidade consumidora até esta data, conforme 

pactuado pela empresa ré, cuja soma remonta o valor de R$ 184,05 (cento 

e oitenta e quatro reais e cinco centavos). Diante desses fatos, requer a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam declarados 

inexistentes os valores cobrados, bem como seja imediatamente suspenso 

os valores cobrados indevidamente na fatura de energia elétrica do autor 
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e que se abstenha a concessionária de cobrar qualquer tarifa ou serviço 

futuros que não condizem com a classificação tarifária correspondente à 

zona rural. No mérito, seja confirmada a medida antecipatória, condenando 

a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos de ID´s 27983780 a 27985297. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. RECEBO a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. DEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, vez que presentes os requisitos para tal 

concessão (art. 98, CPC e art. 468, CNGC). Passo a análise do pedido de 

concessão da tutela de urgência. A Tutela de Urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). In casu, tenho que tais requisitos se 

encontram configurados. Com efeito, o fumus boni iuris, torna-se visível 

diante da documentação apresentada nos autos. O periculun in é visível 

diante da classificação tarifária diversa cobrada pela concessionária à UC 

pertencente ao endereço rural de propriedade da parte autora. Assim, 

existindo elementos comprobatórios das alegações da parte autora, e 

havendo comprovação que a não concessão da medida poderá lhe trazer 

prejuízos, à medida vindicada deve ser acolhida. Ante o exposto, DEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada, tão somente para determinar que a 

concessionária se abstenha de cobrar qualquer tarifa ou serviço futuros 

que não condizem com a classificação tarifária correspondente à zona 

rural da UC 1658777-6. Fixo a multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da medida. Anoto, outrossim, que o fato narrado na 

petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, 

entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 

6.º, inciso VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o 

art. 373, inciso II, do CPC, INVERTO o ônus da prova em favor da 

reclamante, devendo o reclamado apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo. 

aGENDE-SE data para audiência de conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo na audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da 

Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar na citação, que a contestação poderá 

ser apresentada, em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar resposta à contestação, se for o caso, no prazo 

legal. INTIME-SE a parte autora, para que compareça na referida audiência, 

salientando que a sua ausência implicará na extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 9.099/95). Eventuais documentos 

que, porventura, ainda não foram juntados ao processo poderão ser 

juntados aos autos até, no máximo, a data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo, contudo, ser juntados preferencialmente no pedido 

inicial e na contestação. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais 

mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação (art. 19, §2º da lei n. 9.099/95). Por fim, 

tornem-me os autos conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-92.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000012-92.2020.8.11.0008. AUTOR: VANDO SANTOS SOUZA REU: OI 

S/A Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança 

Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por VANDO SANTOS SOUZA em 

desfavor da empresa de OI S.A., aduzindo, em síntese, que na data de 

23/10/2019 fez a portabilidade de sua linha telefônica (65) 99944-3809 

para o plano OI MAIS BASICO, no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove 

reais e noventa centavos), com internet de 8GB por mês + SMS ilimitado 

para qualquer operadora, ofertado pela empresa requerida. Entretanto, e 

em razão da internet funcionar de forma precária na localidade de sua 

residência, solicitou o cancelamento dos serviços contratados no dia 

28/10/2019, tudo conforme pactuado entre as partes. Todavia, a empresa 

não atendeu ao seu pedido, razão pela qual a parte autora se viu obrigada 

a realizar o pagamento das prestações vencidas até esta data, sem, 

contudo, utilizar a internet contratada. Nesse cenário, requer, em sede de 

antecipação de tutela, seja a requerida compelida a abster-se de inscrever 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como sela suspensa a 

fatura gerada para o dia 19/12/2019, no valor de R$ 70,98 (setenta reais e 

noventa e oito centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este 

Juízo. E, no mérito, requer seja declarada a inexistência de débito com a 

consequente rescisão contratual entre as partes e, por conseguinte, seja 

declarada a repetição de indébito, com a devolução das quantias 

cobradas pela Requerida, acrescidas dos encargos devidos; invertendo o 

ônus da prova; condenando, ao final, a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, custas processuais e honorários 

advocatícios. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. 

DECIDO. RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que 

presentes os requisitos para tal concessão (art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC). Passo a análise do pedido de concessão da tutela de urgência. Os 

requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, que neste 

caso reclama providência de natureza cautelar, são a existência de 

plausibilidade do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a 

irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora). 

Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se 

configurados. Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível pelo fato da 

parte autora estar sendo cobrada por um serviço não contratado pela 

requerida. Por outro lado, está também presente o fumus boni iuris, 

conforme documentação juntada. Assim, existindo elementos 

comprobatórios das alegações da parte autora, e havendo comprovação 

que a não concessão da medida poderá lhe trazer prejuízos, à medida 

vindicada deve ser acolhida. Diante do exposto, com amparo no art. 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para 

que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito, com relação débito discutido neste feito, bem como 

seja suspensa as demais cobranças pelos serviços ora contratados, 

devendo ser oficiado imediatamente o órgão responsável pela 

negativação, para que tome ciência dessa medida. Fixo a multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

em caso de descumprimento da medida. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (CDC, art. 

6.º, inciso VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o 

art. 373, inciso II, do CPC, INVERTO o ônus da prova em favor da parte 

autora, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo. aGENDE-SE data 

para audiência de conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

devendo constar a advertência de que, não comparecendo na audiência 

designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será 

proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se 

constar na citação, que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, nos termos do item 5.3.2 da 

CNGC/MT. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado, para que 

compareça na referida audiência, salientando que a sua ausência 
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implicará na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 

9.099/95). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2020. SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-78.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000636-78.2019.8.11.0008. REQUERENTE: LUIZ FIRMINO DA SILVA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. Trata de Ação de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por LUIZ FIRMINO DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, também qualificado. Requer assim, a condenação da requerida 

em danos morais. Brevemente relatados. Decido. Pois bem. Ressalta-se 

que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não 

permitem a inclusão no polo passivo a União e suas Autarquias, verbis: 

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – 

como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os 

Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas 

públicas a eles vinculadas. No mesmo sentido: ENUNCIADO 08 – De 

acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II 

do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração 

Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da 

Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas 

empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – 

Armação de Búzios/RJ). Pelo exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juizado Especial para apreciar e julgar a presente ação, e por 

consequência, DECLINO a competência, devendo a secretaria 

providenciar a remessa à Justiça Federal de Tangará da Serra/MT. 

Cumprida a determinação acima, proceda com a baixa e arquivamento 

deste processo eletrônico. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 12 de 

fevereiro de 2.020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Verifica-se que o recurso juntado no ID 16468804 está 

equivocado, razão pela qual deixo de analisá-lo. No mais, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o atual endereço da ré, sob pena de extinção do processo (artigo 

53, § 4º, da Lei n.º 9.099/95. Juntado o documento no prazo assinalado, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta de julgamento do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

comparecer à audiência, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiros as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º da 

Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a parte Requerente para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. Transcorrido o prazo assinalado in albis, 

CERTIFIQUE-SE e conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Barra do Bugres – (MT), 12 de fevereiro de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 10/2020-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – 

MMª Juíza de Direito Diretor do Foro, da 2ª Vara Cível Criminal e do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, e o 

Excelentíssimo Senhor Doutor PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no 

uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 52, inciso XV, da Lei nº 

4.964, de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e 

determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

CONSIDERANDO a finalidade das resoluções 104/2010 e 176/2013, bem 

como o julgamento do PCA 009/2005, todos do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e a Lei Federal n.º 12.694/2012, que tratam da segurança 

institucional no âmbito do Poder Judiciário;

 CONSIDERANDO a necessidade de implantação de medidas para zelar a 

integridade física e segurança funcional de todos que atuam e acessam o 

prédio do fórum local, a saber, os magistrados, promotores de justiça, 

defensores públicos, advogados, autoridades e agentes policiais, 

servidores, partes, testemunhas, prestadores de serviço e todas as 

demais pessoas que circulam nas dependências internas do Fórum;

CONSIDERANDO a necessidade de otimização e padronização na 

identificação, sistematização e controle do fluxo de pessoas que transitam 

nas dependências do Fórum;

 RESOLVEM:

Art. 1º - Toda e qualquer pessoa que tenha o SEU COMPARECIMENTO EM 

JUÍZO como condição em processos que tramitam junto às 1ª e 2ª Varas 

Cível e Criminal e Juizados Especiais desta Comarca, deverá fazê-lo na 

RECEPÇÃO, através do sistema de Biometria – CADPSQ – Softwere 

Controle de Presença, quando deverá portar e apresentar documento de 

identificação com foto para o seu devido processamento, ficando a partir 

de agora tal certificação a cargo das recepcionistas, sob controle de 

segurança pelo Corpo da Guarda da PMMT.

Paragrafo 1º - A parte só deverá se dirigir às Varas caso haja outras 

condições fixadas pelo Juízo, e/ou para sanar dúvidas por ventura não 

esclarecidas pelas recepcionistas e seus advogados/defensores.

 Art. 2º - As Gestoras das Varas criminais e do Juizado da comarca 

deverão tomar todas as providências necessárias para cadastrar todos 

os processos que dependam de comparecimentos determinados em 

processos, bem como recolher, diariamente, na RECEPÇÃO, no final do 

dia, as certidões colhidas, para juntada nos respectivos processos.

Art. 3º - O descumprimento das regras aqui estabelecidas sujeitará o 

infrator à sanção administrativa cabível, de acordo como apurado em 

regular procedimento disciplinar administrativo, ou à rescisão contratual, 

conforme o caso, bem como à responsabilização criminal por conduta 

típica adequada correlata.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à presidência do e. Tribunal de 

Justiça, à e. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aos 

Juízes de Direito desta Comarca, ao Assessor Militar do e. TJMT, ao MPE, 

a OAB, DPE, PJC, PMMT, CBM, PRF e à Guarda Municipal.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de fevereiro de 2020 -Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha-Juiz de Direito Diretor do Foro e 2ª Vara Cível e Criminal-Pedro 

Davi Benetti-Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000170-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BETTONI & BETTONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 464 de 925



Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

RICARDO POLESELLO OAB - RS55143 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000170-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BETTONI & BETTONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

RICARDO POLESELLO OAB - RS55143 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000170-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BETTONI & BETTONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DANIELE LOPES SILVEIRA OAB - RS76613 (ADVOGADO(A))

RICARDO POLESELLO OAB - RS55143 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002401-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. B. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002401-55.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO SENNA 

RODRIGUES REQUERIDO: MARIA LUIZA BRIZON RODRIGUES Vistos, etc. 

1. Os requerentes acordaram perante o Advogado Constituído acerca do 

divórcio consoante termo de acordo acostado na exordial. 2. Consta na 

inicial que as partes se casaram com regime de comunhão parcial de bens 

em 25.04.1978 Alegam que o matrimônio durou cerca 09 anos, não 

adquiriram bens e que tiveram 03 filhos, todos maiores e capazes. 3. 

Manifestam-se pela homologação do acordo para que seja decretado o 

divórcio, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira. 4. Os 

autos vieram conclusos. 5. É o relato necessário. 6. Fundamento e decido. 

7. DEFIRO o benefício da assistência judiciária. 8. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 9. Preconiza o artigo 

139, incisos II e IV do Código de Processo Civil, que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. Desta forma, o acordo 

entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como 

terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. 10. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. 11. A livre manifestação da 

vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo 

julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo 

nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto 

formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo. 12. In casu, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não 

constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 13. No 

que tange ao divórcio, a separação de fato restou satisfatoriamente 

comprovada nos autos, estando patente a inviabilidade e impossibilidade 

de reconciliação. 14. Não há mais que se exigir lapso temporal para o 

divórcio, já que o § 6º do artigo 226 da CF, com a alteração promovida pela 

EC 66/2010, dispõe simplesmente que “O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”. 15. Assim, a dissolução da sociedade conjugal é 

medida que se impõe. 16. No mais, o acordo avençado entre as partes se 

mostra hígido, eis que satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos. 17. Além do mais o parecer ministerial adere a homologação 

do acordo. 18. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo apresentado na peça inicial e, 

consequentemente, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição 

Federal, c/c 1.571, IV do Código Civil e art.24, §único da Lei do Divórcio, 

decretar o divórcio de FRANCISCO SENNA RODRIGUES e MARIA LUIZA 

BRIZON RODRIGUES. 19. Nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n. 6.515/77, 

concedo ao cônjuge virago o direito de voltar a usar o nome de solteiro, 

qual seja, MARIA LUIZA SCHERRER BRIZON. 20. Por fim, JULGO EXTINTO, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC. 21. Arbitro os honorários do defensor dativo em 1 

URH. Expeça-se a certidão. 22. Expeçam-se os competentes ofícios e 

mandados. 23. P. I.C. 24. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002580-86.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002556-58.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA OAB - SP249766 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EULER CERZOSIMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR FRANCISCO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR FRANCISCO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-04.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR FRANCISCO BEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. Z. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM TESTEMUNHA: CLEIDA 

MARI ZILIO DA SILVA Vistos, etc. Considerando a coincidência de datas 

de audiência designada para as partes deste processo, redesigno o ato 

anteriormente aprazado para o dia 11.05.2020 às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. Z. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM TESTEMUNHA: CLEIDA 

MARI ZILIO DA SILVA Vistos, etc. Considerando a coincidência de datas 

de audiência designada para as partes deste processo, redesigno o ato 

anteriormente aprazado para o dia 11.05.2020 às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. Z. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 

PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM TESTEMUNHA: CLEIDA 

MARI ZILIO DA SILVA Vistos, etc. Considerando a coincidência de datas 

de audiência designada para as partes deste processo, redesigno o ato 

anteriormente aprazado para o dia 11.05.2020 às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002373-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. Z. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOB HENRIQUE DE PAULA FILHO OAB - MS13236 (ADVOGADO(A))

CLOVIS SYLVESTRE SANTANA OAB - MS2356 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002373-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: EZEQUIAS SOUZA SILVA 
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PIRES REQUERIDO: MICHELI PIOVESAN DAL BEM TESTEMUNHA: CLEIDA 

MARI ZILIO DA SILVA Vistos, etc. Considerando a coincidência de datas 

de audiência designada para as partes deste processo, redesigno o ato 

anteriormente aprazado para o dia 11.05.2020 às 13h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de fevereiro de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105306 Nr: 4397-42.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLAINE PEREIRA DE ALMEIDA, JOSÉ 

CARLOS FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 3 – DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR CAROLAINE PEREIRA DE ALMEIDA, qualificada nos autos em 

exame, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III 

e § 4º do art. 33, todos da Lei nº 11.343/06 a ABSOLVIÇÃO de JOSÉ 

CARLOS FRANCISCO DA SILVA das imputações relativas aos crimes 

previstos nos arts. 33, caput, 40, inciso III, da Lei de Drogas, com respaldo 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir provas 

contundentes sob o manto do contraditório e da ampla defesa idôneas a 

sustentar sua participação nos fatos descritos na denúncia, de modo que 

é aplicável o princípio in dubio pro reo. Passo à dosimetria da pena, 

observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, 

CRFB). 4.4. Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena da ré CAROLAINE 

PEREIRA DE ALMEIDA em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, fixado o valor 

unitário no mínimo legal. Isento a ré do pagamento das custas e despesas 

processuais. 5. Deliberações Finais. Não obstante, considerando que a ré 

encontra-se há mais de um ano em liberdade no que se refere a estes 

autos, CONCEDO-LHE o DIREITO DE RECORRER DESTA SENTENÇA EM 

LIBERDADE. Por fim, após o trânsito da sentença, expeça-se ofício à 

Autoridade Policial Federal desta comarca para que no prazo de 30 dias 

proceda a destruição da droga apreendida, por meio de incineração, de 

acordo com o § 1º do artigo 32 c/c art. 72 da Lei 11.343/2006. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU JOSÉ CARLOS FRANCISCO 

DA SILVA, que deverá ser colocado em ser liberdade salvo se por outro 

motivo deva permanecer preso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91457 Nr: 2678-59.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE MARCELI BEHLING, CENTRO 

HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 Vistos, etc.

1. Analisando os autos, verifico que a contestação da requerida Joice 

Marceli Behling foi protocolada tempestivamente, no entanto, juntada em 

outros autos diante da numeração equivocada indicada no documento.

2. Referida petição argui preliminares, requer a produção de prova pericial 

bem como denuncia à lide a Seguradora Argo Seguros Brasil, não sendo 

oportunizada à a autora a impugnação.

3. Assim, cancelo a audiência designada para o dia 12.02.2020, 

determinando a intimação da autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada às fls.296/322, no prazo legal.

4. Em seguida, conclusos para apreciação das preliminares e 

ordenamento de provas.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73603 Nr: 1302-09.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMIR MINOSSO, PARECIS INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRÉ MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos, verifico que a ação tramita por longo período de 

tempo, sem obter êxito na localização de patrimônio do devedor.

2. Dessa forma, considerando que comprovando o esgotamento dos 

meios disponíveis ao exequente para obter informações sobre bens do 

executado, bem como que a medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução, 

DETERMINO o acesso ao RENAJUD a fim buscar por bens penhoráveis no 

patrimônio do devedor, bem como determino a inclusão da medida de 

restrição para transferência.

3. Se positiva, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito.

4. Sendo infrutífera a busca de dados do(a), INTIME-SE o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, adotando medidas cabíveis e eficazes à 

satisfação do crédito, em especial, indicando bens existentes e 

penhoráveis e sua localização, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

 5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83207 Nr: 2686-70.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.I. WEBER DE OLIVEIRA MERCEARIA -ME, 

CLARICE INÊS WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88961 Nr: 1197-61.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRATEC MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25277 Nr: 1918-62.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A DE CAMPO GRANDE/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:, 

EDNEY MARTINS GUILHERME - OAB:21.985-A/MT, MOISES BATISTA 

DE SOUZA - OAB:21442-A/MT, Patricia Nantes Marcondes Do 

Amaral De Toledo Piza - OAB:98.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando os autos, verifico que a parte executada até o presente 

momento não efetuou o pagamento do débito exequendo.

2. Noto, ainda, assegurada a oportunidade, o executado não garantiu a 

execução.

3. Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl.156 e DETERMINO a penhora do 

bem indicado nos documentos de fls.157/160 na forma da lei (CPC, arts. 

831, 844 e 845, § 1º).

4. Depreque-se para realização da penhora e avaliação do bem.

5. Concluída a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

o laudo de avaliação, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Transcorrido o prazo, certifique-se.

 7. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75624 Nr: 2526-79.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:MT-4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fls.62.

2. Em consequência, DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano 

com fundamento no artigo 921, III do CPC, remetendo-se os autos ao 

arquivo, sem baixa na distribuição, sem prejuízo ao seu desarquivamento.

3. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da exequente, 

certifique-se, e intime-se o exequente dando-se início o decurso do prazo 

prescricional na forma do Resp 1.340.553.

4. Nada sendo requerido, arquive-se provisoriamente.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85597 Nr: 4137-33.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI E TOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir o título 

executivo judicial embasado nas requisições de mercadoria que instruem a 

inicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da 

dívida (Lei nº 6899/81, art. 1º, §1º) e juros de mora, de 1% ao mês, desde 

a citação. Atendendo ao princípio da sucumbência condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em que fixo em 10% sob o proveito econômico obtido, nos termos do art. 

85, §2º do Código de Processo Civil. 9.Atendendo ao princípio da 

sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o valor do 

contrato, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

10.Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, 

intimando-se o requerido para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por 

cento), com base no art. 523 do CPC.11.Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o autor por seu patrono e pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (dias) dar prosseguimento ao feito sob 

pena de extinção na forma do art.485, III do CPC.12.P.I.C.13.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86964 Nr: 133-16.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.F.B. CAVALCANTE SERVIÇOS ME, JANN 

FABIANO BARROS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor para responder aos embargos em 15 (quinze) dias 

(art.702, §5º, CPC).

2. Em seguida, manifeste-se o embargante.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75688 Nr: 2559-69.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ALVES FERNANDES DIAS PETRY, IVANICE 

DOS SANTOS SILVA, ROSANA SEGALOTTO, SÉRGIO DA SILVA LIMA, 

LUCIANA DEIVYS PIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interpos bem 

como acerca do falecimento de uma das autoras, INTIMEM-SE as partes 

para requererem o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79938 Nr: 754-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME, MARLI DA SILVA RODRIGUES, JOZIANE 

BALDUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Defiro o pedido de fl.68.

2. Em consequência, CITE-SE em consonância com o art.212, §2º e art.216 

do CPC, uma vez que independe de autorização judicial.

3. Após, havendo evidente escusa do executado em receber o Sr. Oficial 

de Justiça por pelo menos 02 (duas) tentativas, DEFIRO desde já a o 

cumprimento da ordem por hora certa, a ser cumprida na forma do art.252 
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do CPC.

4. Em seguida, manifeste-se o requerente.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81980 Nr: 1931-46.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRATEC MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DA SILVA NEVES - 

OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83151 Nr: 2645-06.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO MAFRE DOS SANTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA., PRIMUS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., BIMENTAL ENGEHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, CONSÓRIO ENGEMAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10.186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MAGNO MAFRE DOS 

SANTOS – ME representado por seu proprietário, em face de 

ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, PRIMUS ENCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

CONSÓRCIO ENGEMAVI e INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA.

2. Inicialmente, verifico que aas requeridas Mavi Engenharia e Inxú 

apresentaram contestação. Quanto a Engeglobal e a Bimental, noto que 

permaneceram inertes apesar de citadas, tornando-se pois, revel, na 

forma do art.344 do CPC em todos os seus termos, já que se trata de 

direito disponível.

3. Em petição de fl.549 manifesta-se o autor pela desistência do processo 

quanto às requeridas não citadas, prosseguindo a ação contra as demais.

4. Assim, com fundamento no princípio da não surpresa, determino a 

intimação das requeridas não revéis para se manifestarem acerca do 

pedido de desistência em 05 (cinco) dias.

5. Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário, fazendo os autos 

conclusos.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27270 Nr: 686-78.2008.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDARÍA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39328 Nr: 2681-24.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença.

2. À fl.154 o exequente informa o adimplemento da dívida objeto da 

presente lide, manifestando-se pela extinção.

3. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

4. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

5. Custas e honorários na forma pactuada no acordo.

6. P.I.C.

7. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 509-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

ME, ANDRÉA ROLEDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14.370-MT, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070-SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907-SP, MARIA CAROLINE OLIVEIRA - OAB:296.311/SP

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Inviável a pretensão do executado para suspensão da execução 

considerando que superado o prazo de blindagem conferido por lei à 

empresa em recuperação judicial.

2. Ademais, a parte não trouxe aos autos a decisão que deferiu o 

processamento da recuperação, tampouco que prorrogou a blindagem.

3. Assim, expeça-se a Certidão de Crédito em favor do exequente, 

intimando-o para requerer o que entender de direito no presente feito no 

prazo de 10 (dez) dias.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84586 Nr: 3540-64.2016.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DENIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 
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OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 50 do Ministério Público Estadual.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94690 Nr: 4593-46.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Compulsando os autos verifico que a parte autora requereu a extinção 

do presente feito à fl. 79 verso, tendo em vista a sentença de divórcio já 

homologada na Vara Única de São Luiz do Quitunde, conforme sentença 

acostada aos autos às fls. 78/79.

2. Portanto, configurada a perda superveniente do objeto.

 3. Em consequência, com fundamento no artigo 485, IV do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito.

 4. Custas pelo requerente.

5. P. I.C.

6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96633 Nr: 470-68.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO MUHLBEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21262, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Vistos EM CORREIÇAO.

Manisfeste-se o requerido em 05 (cinco) dias acerca do pedido de 

desistência de fl.121.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22533 Nr: 2803-13.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. KAMINSKI REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL, EVORI SANTINA KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa maneira, indefiro os pedidos contidos na manifestação às 

fls.233/235.6.INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

adotando medidas cabíveis e eficazes à satisfação do crédito, em 

especial, indicando bens existentes e penhoráveis e sua localização, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do art.921, III 

do CPC e arquivamento dos autos. 7.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 1330-21.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:6264-B, VALÉRIA ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8065, CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - 

OAB:33.350/OAB/PE, ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA 

FERRARI - OAB:18849/O, JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.127, SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352.103/OAB/S P

 13.Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, REJEITO a exceção de 

pré-executividade apresentada por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA (nova denominação de Santa Rita Distribuidora de 

Petróleo LTDA), determinando o prosseguimento da execução.14.No mais, 

manifeste-se o exequente.15.P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3541 Nr: 1075-44.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHERSSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSÉ ÚRIO, ENIS LIBERA URIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença Promovido por Alexandre 

Slherssarenko em face de Celso José Úrio, onde o exequente pugnou pela 

suspensão do feito diante do acordo celebrado nos autos 17283.

2. Acordo juntado aos autos às fls.2.314/2.316, havendo informação do 

integral cumprimento às fl.2.318, bem como requerimento de desistência 

pelos exequentes à fl.2.319.

3. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

4. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 5. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

6. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

7. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, reconhecendo a 

satisfação integral da obrigação.

8. Defiro a baixa em eventuais restrições lavradas no presente feito, 

expedindo-se as comunicações necessárias.

9. Honorários na forma pactuada no acordo.

10. P.I.C.

11. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31332 Nr: 1383-65.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SURDI ADVOGADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIZ SURDI - 

OAB:9068/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fls.142/143.

2. Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida 

levantando o saldo integral da conta vinculada, atentando-se a secretaria 

aos poderes conferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono.

3. Em seguida, nada sendo requerido e não havendo outras diligências 

pendentes, arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37391 Nr: 744-76.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA EVARISTO FERREIRA, CELIO APARECIDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR-UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7.286/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BERMEJO - 

OAB:44952/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96602 Nr: 453-32.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDJO, HMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81430 Nr: 1605-86.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Considerando que a prova da união estável é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 7 de abri de 2020, às 15h00min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC..

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107596 Nr: 1141-57.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOBERQUE RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Código n. 107596

DECISÃO

Vistos, em correição

I - Por entender que o feito está apto a ser julgado pelo Tribunal do Júri, 

DESIGNO sessão de julgamento do(a/s) acusado(a/s) perante o Egrégio 

Tribunal do Júri Popular para o 22 de abril de 2020 às 08h00min (MT), a 

realizar-se na sede do Fórum desta Comarca, no Salão do Tribunal do Júri.

II – DEFIRO o pedido de fl. 300, PROCEDA-SE a escrivania, em expediente 

próprio, a organização do procedimento necessário para organizar a 

sessão extraordinária. A escrivania deverá promover a convocação dos 

jurados que servirão à sessão ordinária de julgamento pelo Tribunal do 

Júri, observando-se as formalidades que a legislação processual exige 

para o ato e, inclusive, a Lei 11.689/2008.

III - Independentemente de pedido nesse sentido, solicite-se à 

Coordenadoria, com antecedência, as armas apreendidas in casu, se 

houver, e outras providências quanto à disponibilização de servidores 

para servirem a sessão, bem como a alimentação aos jurados e 

servidores.

Intimem-se as partes e as testemunhas, nos termos dos artigos 425 e 431, 

ambos do CPP. Considerando-se que a citação por edital não demanda 

custos ao Poder Judiciário, e a fim de se evitar a redesignação 

desnecessária da sessão de julgamento, intime-se o réu por mandado e 

simultaneamente por edital.

 Diante da petição à fl. 281/288 bem como a prontidão e dedicação da 

zelosa causídica, Dra. Marinalva Ramos Rodrigues – (OAB/MT 12462), 

nomeada em razão da ausência de defensoria pública nessa comarca, 

fixo os honorários advocatícios no valor de 5 (cinco) URHs, nos termos da 

Tabela da OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Notifiquem-se e/ou intimem-se todos acerca do ato agendado, nos termos 

da legislação de regência, como de praxe.

No que tange às eventuais testemunhas militares ou que sejam servidores 

públicos, observe-se a regras do Código de Processo Penal quanto à 

requisição e ciência ao superior hierárquico do ato.

Ademais, concretize a Serventia o que for necessário.

Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98160 Nr: 1225-92.2018.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Proceda o desentranhamento da petição e documento de fl.68/69 uma 

vez que estranhos aos autos.

2. Em seguida, intime-se o requerente para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos.

3. Após, conclusos.
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4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000505-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR NASCIMENTO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

BIANCA ARAUJO MONTEIRO OAB - MT25887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIR SANTANA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000505-74.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ALENIR NASCIMENTO 

NOGUEIRA REQUERIDO: ONIR SANTANA DE AZEVEDO Vistos em 

substituição legal. Trata-se de ação de curatela proposta por ALENIR DO 

NASCIMENTO em face de ONIR SANTANA DE AZEVEDO, na qual pretende 

a concessão da tutela de urgência a fim de que possa gerir a vida 

patrimonial e negocial do requerido/companheiro da requerente. Aduz a 

autora que seu companheiro/requerido é acometido de Alzheimer e 

sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral, necessitando assim 

que a requerente promova o gerenciamento de sua vida civil. Eis a síntese 

do necessário. Decido. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos 

legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos art. 98 e 99, §3° do CPC. Dispõe o 

artigo 300 do CPC, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada 

pela parte, que possui natureza de tutela antecipada, devem ser 

comprovadas a existência de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os 

documentos juntados pela requerente demonstram, a priori, a necessidade 

de que terceiros gere sua vida civil, pois conforme laudo médico juntado 

no id 18836331, o requerido é acometido de Alzheimer e sequela de 

Acidente Vascular Cerebral, de modo que resta evidenciada a 

probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, consiste nos 

prejuízos que a parte poderá suportar caso não seja concedida a 

presente liminar, eis que necessita de assistência enquanto o processo de 

interdição não é julgado definitivamente. Consigno que a presente medida 

não trará qualquer prejuízo à parte requerida, eis que, caso não seja 

reconhecida a necessidade de interdição, a presente medida poderá ser 

revogada. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para conceder a 

ALENIR DO NASCIMENTO a curatela provisória de ONIR SANTANA DE 

AZEVEDO. Expeça-se o competente termo. Tendo em vista os 

documentos apresentados no id 188369919 e 18836921, deixo de 

designar interrogatório do requerido. Contudo, DETERMINO que o(a) 

Oficial(a) de Justiça compareça in loco para averiguação da situação do 

interditando, devendo apresentar certidão detalhada. Na mesma 

oportunidade deverá o interditando ser citado, consignando-se o prazo 

legal para resposta. Decorrido este prazo sem que o interditando constitua 

advogado ou impugne o pedido, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial (art. 752, §2° do CPC). Determino a realização de 

estudo psicossocial junto ao interditando e requerente, fixando o prazo de 

10 (dez) dias para juntada do relatório. Dê-se vista ao Ministério Público. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de maio de 2019. Pedro Davi Benetti 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002266-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOAO PIAIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002266-43.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SERGIO SOARES DE SOUZA 

REU: EDUARDO JOAO PIAIA Vistos. Trata-se de ação de embargos à 

execução interposta por Sérgio Soares de Souza em desfavor de Eduardo 

João Piaia, todos devidamente qualificados nos autos. Com a distribuição 

da inicial, os autos vieram conclusos para análise. Decido. A parte 

requerente pugna a concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custas e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, §2° do CPC e da Lei nº 

1.060/50, bem como do aludido dispositivo constitucional, fazendo a 

juntada de documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (declarações de imposto de renda e extratos bancários dos 

últimos três meses). Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015)”; “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015)”. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, 

recolher as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento 

no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 e 321, §único, 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV do CPC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 29 de janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 110395 Nr: 2779-28.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 Autos n° 2779-28.2019.811.0050 (Cód. 110395)

Deprecante: 2ª Vara Criminal de Várzea Grande - MT

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Alfredo Pereira de Almeida

Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar o interrogatório do réu 

Alfredo Pereira de Almeida cujos requisitos legais restam preenchidos 

para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 03 de março de 2020, às 

15h30min, a ser realizada na sala de audiência deste Juízo, oportunidade 

em que se realizará o interrogatório do réu.

Intimem-se os acusados e o(a) patrono(a) constituído(a).
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 Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 110749 Nr: 2989-79.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, 1ª VARA CRIMINAL 

DE COMODORO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGNALDO APARECIDO ANACLETO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20.441/MT

 Autos n° 2989-79.2019.811.0050 (Cód. 110749)

Deprecante: 1ª Vara Criminal de Comodoro/MT

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Egnaldo Aparecido Anacleto Souza

Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição da 

testemunha Karolaine Alves da Silva Felisberto, cujos requisitos legais 

restam preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 05 de março de 2020, às 

15h45min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 111490 Nr: 3347-44.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GONÇALVES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4306/MT

 Autos n° 3347-44.2019.811.0050 (Cód. 111490)

Deprecante: 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Kleber Gonçalves Madureira

Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição da 

testemunha Andreia Cristina de Oliveira, cujos requisitos legais restam 

preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 05 de março de 2020, às 

15h30min, que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2919 Nr: 454-47.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A

 Vistos.

Defiro a petição de f. 184, ficando as custas a cargo da parte Executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81443 Nr: 1611-93.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANN FABIANO BARROS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS MAÍLHO - 

OAB:3.047/RO

 Vistos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 31/03/2020 às 

16h00min.

No que tange ao pedido do autor para intimação das testemunhas 

arroladas via judiciário, ressalto que nos termos do art.455 do CPC “Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo.”

 Anoto que somente se processará pelas vias judicias nos casos 

previstos no §4º do mesmo artigo.

Assim, considerando que não restou evidenciada nenhuma das hipóteses 

descritas no art.455, §4º do CPC, INDEFIRO o pedido de intimação das 

testemunhas pela via judicial.

Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha 

sido apresentado, devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 995-50.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT, CAROLINE COSTA KOWALEWSKI 

BELLINI - OAB:55576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por Helvio Luiz 

Kowalewski em desfavor da empresa requerida Scariot Armazem Geral 

Ltda-ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Tramitando regulamente o feito, houve a prolação da sentença proferida 

às f. 88-91, cuja decisão transitou em julgado consoante certidão aportada 

às f. 93.

Antes, porém, as partes noticiaram a composição de acordo (f. 92).

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao objeto da presente demanda logo 

após a prolação do ato sentencial.

Ante o exposto, em obediência ao princípio da economia processual, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e condições 

pactuadas no termo aportado às f. 92, para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

 Custas e honorários advocatícios na forma acordada, sem prejuízo do 

cumprimento da determinação contida no ato sentencial (f. 91v), já que as 

custas processuais ficaram a cargo da parte requerida.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo de forma 

definitiva, observando o preconizado no artigo 611 da CNGC-TJMT.
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Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3486 Nr: 1020-93.2000.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALCIDES TROMBINI, CERES MORO TROMBINI, 

LENOMIR TROMBINI, LUIS SÉRGIO TROMBINI, ITALO FERNANDO TROMBINI, 

RAUL BAPTISTA TROMBINI, WLADIMIR OLYMPIO TROMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B/MT, ZULMIRA CRISTINA LEONEL - OAB:10803/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III e § 1º, ambos do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios, por não ter havido a 

triangulação processual.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações, encaminhando-se os autos à CAA desta Comarca, 

c o n f o r m e  p r e c o n i z a  o  a r t i g o  6 1 1  e  s e g u i n t e s  d a 

CNGC-TJMT.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 11 de fevereiro 

de 2020Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 1309-79.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADODA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, Thays Kelly Gama Moreno - OAB:25.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de depósito, para 

determinar ao requerido deposite o bem ou o valor o contrato firmado, cujo 

débito deverá ser atualizado de acordo com o contrato e até a data do 

efetivo pagamento e, via de consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do 

pagamento nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Sem prejuízo, no que 

pertine ao requerimento de f. 34-35 – bloqueio do bem via RENAJUD –, já 

deferido às f. 36, determino a manutenção da restrição caso já tenha sido 

realizada ou se não cumprida ainda, que seja realizada a restrição via 

sistema.Juste-se nos autos extrato do bloqueio retro.P.R.I.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33271 Nr: 32-23.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DA SILVA CORSI, ANDERSON LUIZ 

CAVALCANTI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus 

SÉRGIO DA SILVA CORSI e ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES 

como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c 

art. 29 do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 109624 Nr: 2279-59.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GEHRING 

JUNIOR - OAB:24.318/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia de f. 03-04 para CONDENAR o 

réu CLEYDSON CAMARGO OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

[...]DAS DISPOSIÇÕES FINAISHavendo interposição recursal, expeça-se a 

competente guia de recolhimento provisório em desfavor do réu, 

instruindo-a com a documentação necessária para execução provisória 

da reprimenda no Juízo da Execução Penal desta Comarca.Após o trânsito 

em julgado:1. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;2. Expeça-se 

ofício ao TRE-MT; 3. Expeça-se guia de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, da sentença e 

da certidão do trânsito em julgado, e;4. Comunique-se aos órgãos de 

Identificação Estadual e Federal, bem como à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso; 5. Após o trânsito em julgado, a Sra. 

Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para que providencie a 

destruição do entorpecente.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 2255-75.2012.811.0050

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND, para devolução dos autos nº 2255-75.2012.811.0050, 

Protocolo 61242, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63530 Nr: 1540-96.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. J. MAZZOCHI PRESTADORA DE SERVIÇO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar o 

requerido ao pagamento do importe de R$63.350,00, a título da prestação 

de serviços havida entre as partes, o qual deverá ser atualizado desde a 

data da distribuição da ação, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

contados a partir da citação.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado causa.P.R.I.CCertificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

autos com as baixas e anotações legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 3614-26.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, CONSÓRCIO ENGEMAVI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA., MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete A. Oliveira - 

OAB:13.352 MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:OAB/MT 8.571

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que designou audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12/07/2018, a qual foi cancelada em virtude da 

ausência de citação válida da empresa Primus Incorporação e 

Construções Ltda.

 Pois bem.

Anoto que o § 1º do artigo 278 da Lei 6404/76 determina que o consórcio 

não possui personalidade jurídica e que as empresas consorciadas 

somente estão obrigadas às determinações contidas no próprio 

instrumento contratual, respondendo cada uma por suas próprias 

obrigações, não havendo qualquer presunção de solidariedade entre 

estas.

Desta feita, intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, colacionar aos 

autos o instrumento contratual do Consórcio Engemavi, sob pena de 

extinção. Justifico o exiguo prazo assinalado, em razão do processo estar 

inserido na Meta 02/2020 do CNJ.

Escoado o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 109938 Nr: 2466-67.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Gomes Duarte Gomide 

dos Santos - OAB:

 Vistos.

De proêmio, determino seja certificado sobre a expedição da guia de 

execução provisória em desfavor do réu, conforme já determinado no ato 

sentencial.

Considerando a tempestividade recursal, consoante a manifestação do 

réu às f. 162, RECEBO a apelação com as inclusas razões interposta às 

fls. 167-176 nos seus regulares efeitos (CPP, art. 597).

Assim, intime-se o órgão ministerial para apresentação das contrarrazões 

recursais (CPP, art. 600).

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Considerando o teor da decisão proferida às f. 80-82 que nomeou 

defensor dativo ao acusado para promover sua defesa nestes autos, bem 

como em razão do julgamento havido, fixo o valor de 5 (cinco) URH em 

favor do defensor dativo, Dr. Igor Gomes Duarte Gomide dos Santos, pela 

atuação nestes autos, nos termos do artigo 303, ss. da CNGC-TJMT.

 ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a ser encaminhado 

semestralmente à Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 

306, da CNGC-TJMT. Expeça certidão em favor do advogado nomeado, a 

fim de que possa cobrar os honorários fixados, nos termos do artigo 303, 

§ 4º da CNGC-TJMT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001121-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G M PESSATTO VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MICHELE BERTOLDO DA SILVA MELO (EXECUTADO)

EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE ___ DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA ANFFE NUNES 

DA CUNHA PROCESSO n. 1001121-83.2018.8.11.0050 Valor da causa: R$ 

4.633,83 ESPÉCIE: [Municipais]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: G M PESSATTO VEICULOS EIRELI - ME Endereço: 

RUA PARANÁ, 1529, NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: DECISÃO: ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ELIANE TEIXEIRA DE MATOS, digitei. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001121-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G M PESSATTO VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MICHELE BERTOLDO DA SILVA MELO (EXECUTADO)

EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 475 de 925



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS , CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

PROCESSO n. 1001121-83.2018.8.11.0050 Valor da causa: R$ 4.633,83 

ESPÉCIE: [Municipais]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: G M PESSATTO VEICULOS EIRELI - ME Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O executado 

mesmo notificado adminitrativamente, não fetuou o pagamento do débito, 

sendo que o mesmo foi inscrito em Dívida Ativa, CDA 124/2018 . VALOR 

DA CAUSA ATUALIZADO R$ 16.026,02. DECISÃO: DECISÃO: Processo: 

1001121-83.2018.8.11.0050.EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS.EXECUTADO: G M PESSATTO VEICULOS EIRELI - 

ME.Vistos.Defiro os requerimentos formulados pela parte exequente no ID 

20868752.Assim, proceda-se à citação da empresa executada por edital, 

nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF, conforme requerido no item 

1.Defiro a substituição da CDA, nos termos do requerimento do item 2.Sem 

prejuízo, defiro a inclusão dos sócios administradores como 

corresponsáveis, diante da extinção irregular da executada, nos termos 

do artigo 135, do CTN, procedendo-se às anotações necessárias. Assim, 

cite-se pelo de correio.Por fim, defiro os pedidos formulados nos itens 4 e 

5 da referida petição, quanto a atualização do débito e juntada de 

substabelecimento, devendo serem procedidas as alterações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis, 6 de setembro de 2019.Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha.Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ELIANE TEIXEIRA DE MATOS, digitei. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-23.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO FLORENCIO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARECIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o requerimento formulado no ID retro. Assim, diante o teor 

da sentença proferida no ID xxx, eventual penhora efetivada nos autos 

fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-06.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

JOSE PAULO CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000171-06.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:DIONIS PEREIRA 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA POLO PASSIVO: JOSE PAULO CONCEICAO DE 

ALMEIDA e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 

31/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ZAMBOM DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO VIEIRA TOSTES OAB - MG118304 (ADVOGADO(A))

GUILHERME VILELA DE PAULA OAB - MG69306 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido formulado no ID retro. Assim, expeça-se o 

necessário para levantamento e transferência dos respectivos valores, 

conforme solicitado pela requerente, arquivando-se, após, os autos, com 

as baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 12 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-06.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000074-06.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: ELIZANGELA DOS SANTOS 

Vistos. Conforme se verifica dos autos, adianto que é caso de julgar 

extinto o feito, de ofício, sem resolução do mérito, em razão da ausência 

de capacidade processual da parte autora para ajuizar ação nos Juizados 

Especiais Cíveis. O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos Juizados Especiais deve atender ao ENUNCIADO 135 

do FONAJE, in verbis: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. Veja-se que no CADASTRO DE 

CONTRIBUINTE/MT, constante no ID.: 29012922, a empresa Promovida não 

é optante do SIMPLES NACIONAL, nem é enquadrada como MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, restando configurada a ausência de 

capacidade processual que pode ser reconhecida de ofício. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8º, § 1º, última parte 

da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem análise do mérito. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

GENI LOPES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002494-18.2019.8.11.0050. REQUERENTE: GENI LOPES ALVES, SIMONE 

SILVA DE SOUSA REQUERIDO: CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM 

COLCHOES - ME, ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - 

ME Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

28631819, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-73.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEMILSON DA CUNHA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000076-73.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: JUNQUEIRA MATERIAIS E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: JEMILSON DA CUNHA SILVA 

Vistos. Conforme se verifica dos autos, adianto que é caso de julgar 

extinto o feito, de ofício, sem resolução do mérito, em razão da ausência 

de capacidade processual da parte autora para ajuizar ação nos Juizados 

Especiais Cíveis. O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos Juizados Especiais deve atender ao ENUNCIADO 135 

do FONAJE, in verbis: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. Veja-se que no CADASTRO DE 

CONTRIBUINTE/MT, constante no ID.: 29012940, a empresa Promovida não 

é optante do SIMPLES NACIONAL, nem é enquadrada como MICRO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, restando configurada a ausência de 

capacidade processual que pode ser reconhecida de ofício. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 51, inciso IV, c/c artigo 8º, § 1º, última parte 

da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem análise do mérito. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002392-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002392-90.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002438-79.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 
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(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002438-79.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000208-30.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA NOLASCO OAB - MG136345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

DENIVALDO MONTEIRO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000208-30.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002003-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA FLORENTINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA (REU)

 

Autos nº 1002003-08.2019.8.11.0051 Investigação de paternidade 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de investigação de paternidade 

ajuizada por JESSIKA FLORENTINO DA CRUZ, devidamente qualificada, em 

face de FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA, igualmente qualificado. 

Antes mesmo da integralização do polo passivo, a Requerente pediu a 

homologação do seu pedido de desistência da ação. É o breve relatório. 

Decido. A despeito da indisponibilidade do direito, não se nota impertinente 

o pedido de desistência feito pela Requerente. É que, como se viu da 

referida manifestação, justificou-se a extinção do processo na mudança 

de endereço da Requerente. Presume-se, então, que, em seu novo 

domicílio, mais fácil será o exercício de seu direito de ação. 

Desnecessária, aliás, a intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do 

NCPC, pois que sequer se cumprira a ordem de citação. Isso posto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela Requerente, declarando 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, 

VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002050-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002050-16.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 954,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário] POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCO BENEDITO SOUZA DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua Milena, 585, BORGAS DO LAGO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES de que foi designada DATA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

MÉDICA, para o dia 13 de março de 2020, às 08:35 horas, no Fórum de 

Justiça desta comarca, em sala própria. Na perícia designada, a parte 

deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

CAMPO VERDE-MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000902-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REU)

RICARDO NUNES DE SOUZA (REU)

DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000902-67.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 333.507,13 ESPÉCIE: MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: BANCO 

DO BRASIL SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS POLO PASSIVO: RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO 

LTDA - EPP e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: GABRIEL 

LORENZZATTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação oposto pela parte contrária, em 

razão da prescindibilidade do Juízo de admissibilidade, em consonância 

com o art. 1.010, §1º, do NCPC, ficando desde já advertida acerca do §3º 

do mesmo artigo. CAMPO VERDE, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131728 Nr: 6732-65.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girassol Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lúcia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Autos n° 6732-65.2017.811.0051 - 131728

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Dada a informação no sentido de que, a despeito de sua discordância 

inicial, a Exequente teria se submetido ao plano de recuperação judicial, 

INTIMEM-SE as Partes para que digam sobre a pertinência da presente 

execução.

Em sendo o caso, a Exequente deverá se manifestar sobre o seguimento 

desta execução ou, em outra hipótese, sobre a possibilidade de seu 

crédito ser satisfeito em eventual execução coletiva, decorrente da 

alegada possibilidade de falência dos Executados.

Sem prejuízo, OFICIE-SE à Sra. Administradora Judicial, a fim de que 

informe sobre a sujeição do crédito executado ao plano de recuperação 

judicial, bem como para que diga sobre o pagamento correspondente.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21599 Nr: 3916-62.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Beltrão Gama Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, no prazo SUCESSIVO DE 15 DIAS, APRESENTAREM SUAS 

ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 2477-79.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, retirar a certidão de 

crédito judicial para protesto, para as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96110 Nr: 2794-33.2015.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Roseghini, Cleonice Boscatto Roseghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidone 

Filho - OAB:OAB/SP 146977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 Nos termos da legislação vigente, e tendo em vista o decurso do prazo 

determinado em audiência, impulsiono o presente feito para a intimação 

das partes para que se manifestem quanto à regularização da Agrovila, 

informando, então, sobre a pertinência do prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98290 Nr: 3511-45.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISV Indústria e Comércio de Materiais de Construção 

LTDA, Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeni Comercio de Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Doraídes José dos Reis - 

OAB:18883, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Moraes - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112815 Nr: 3799-56.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLF, MHFRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 112815 Nº 3799-56.2016.811.0051

Procedimento de Cumprimento de Sentença-Processo de 

Conhecimento-Processo -PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: MIKAEL HENRIQUE FERNANDES REIS SOUSA, brasileiro, 

nascido em 02/02/2013

REPRESENTANTE: VERA LÚCIA FERNANDES, brasileira, solteira, 

atualmente desempregada, RG 2975432-1 SSP/MT, CPF: 386.744.508-73, 

residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 212, Bairro São 

Lourenço, Campo Verde-MT, endereço eletrônico: nina_jusci@hotmail.com

EXECUTADO: WILLIAM DOS REIS SOUSA, brasileiro, CPF: 047.339.931-88, 

residente e domiciliado na Rua Buriti, 453, Quadra 06, Lote 09, Bairro 

Recanto do Bosque I, Campo Verde-MT, endereço comercial: Fazenda 

Mutum, Grupo Pinesso, Rodoviária BR 070, Km 25 à esquerda, zona rural, 

Dom Aquino-MT, Fones: 66-99725-3544 ou 66-99608-2893, Campo 

Verde-MT

CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO

Certifico e dou fé, que a parte Exequente MIKAEL HENRIQUE FERNANDES 

REIS SOUSA, representado por sua genitora VERA LÚCIA FERNANDES, 

ambos qualificados supra, é credora do valor de R$ 3.059,99 (três mil e 

cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), devido por WILLIAN 

DOS REIS SOUZA, acima qualificado, conforme decisão proferida em 

11/10/2018, cujo excerto segue transcrito: “(...) Nos termos dos arts. 528, 

§ 1º, e 517, do NCPC, DETERMINO o protesto à dívida alimentar (...)” Que 

constitui título executivo, conforme artigos 517 e 528, § 1º, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, tendo decorrido o prazo para pagamento pelo 

executado em 11/10/2018, consoante determinação judicial.

Campo Verde-MT, 09 de Agosto de 2019

Gilberto Alencar da Silva Pereira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117941 Nr: 145-27.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Alan Fabiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olécio Souza Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DO VALE - OAB:225250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:6145

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos embargos monitórios 

opostos pelo requerido, conforme determina o art. 702, § 5º, do novo 

Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135489 Nr: 8530-61.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helita dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, citada (AR juntado em 

23/08/2019), permaneceu inerte, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo de 15 dias, solicitar o que entender de direito 

para o regular prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136403 Nr: 8962-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Santos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:24045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PARTE EXECUTADA EMBORA CITADA, 

QUEDOU-SE INERTE, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre o regular 

prosseguimento do feito, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140470 Nr: 594-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Nos termo da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

EXEQUENTE, no prazo de 05 dias, manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144975 Nr: 2649-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A

 Autos n° 2649-69.2018.811.0051 - 144975

Impugnação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

No julgamento do REsp 1.800.032/MT, realizado em 05 de novembro de 

2019, o Min. Raul Araújo inaugurou a divergência que, ao fim, deu 

provimento ao recurso para restabelecer a recuperação judicial dos 

Devedores em relação aos créditos constituídos anteriormente à inscrição 

da condição de produtor rural.

Assim, INTIMEM-SE as Partes a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se aos autos acerca da sujeição do crédito aos efeitos da 

recuperação judicial.

Após, INTIME-SE a Sra. Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

manifeste-se aos autos.

Por fim, CONCLUSOS.

Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145557 Nr: 2877-44.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 Autos n° 2877-44.2018.811.0051 - 145557

Embargos à Execução

Despacho.
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Vistos etc.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.

FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes: i) à finalidade do título 

executivo, se emitido regularmente, ou se expedido apenas como forma de 

garantia de negócio jurídico diverso, que não se realizou; ii) à emissão do 

título como forma de resgate das cédulas executadas nos autos 

6085-70.2017.811.0051, Código 130540, e 6631-28.2017.811.0051, 

Código 131602; iii) no caso do item ‘ii’, à cobrança dos títulos consignados 

nas aludidas execuções de forma cumulada à do título executado nos 

autos apensos.

Não havendo necessidade de proceder-se à modificação do encargo 

probatório das Partes, e considerando a natureza cambial dos títulos 

executados, continua a caber aos Embargantes a prova do alegado, nos 

termos do art. 373, I, do NCPC.

A fim de fazer frente aos pontos controvertidos, DETERMINO, apenas, 

diligência judicial, a fim de verificar eventual emissão dos títulos 

executados como simples forma de proceder ao resgate de títulos 

anteriores

OFICIE-SE, pois, à Sra. Administradora Judicial, Gláucia Albuquerque 

Brasil, a fim de que preste as informações que tiver sobre os títulos 

executados nos autos 6085-70.2017.811.0051, Código 130540, e 

6631-28.2017.811.0051, Código 131602, especialmente se continuam a 

figurar entre os créditos da Embargada perante os Embargantes em 

quaisquer das recuperações judiciais.

JUNTE-SE, ainda, Certidão pormenorizada dos andamentos das aludidas 

Execuções, notadamente quanto à extinção por pagamento.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre os 

documentos juntados, pleiteando, se for o caso, eventuais diligências para 

a elucidação de alguma questão ainda controversa.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 2500-20.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmira Deraldina de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2500-20.2011.811.0051 – 35960.

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Com razão a Exequente, o STF, no julgamento do Tema 96 com 

repercussão geral, decidiu pela aplicação dos juros moratórios no período 

compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição do 

RPV ou do precatório.

Assim, por força do disposto no art. 927, III, do CPC, de rigor a aplicação 

dos juros moratórios no aludido período, conforme cálculos apresentados 

pela Exequente.

Além disso, o Executado, devidamente intimado a se manifestar quanto ao 

pedido da Exequente, silenciou-se, o que pode ser interpretado como 

concordância tácita aos cálculos apresentados pela Exequente.

Isso posto, HOMOLOGO os cálculos de p. 116.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25348 Nr: 3299-68.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A, Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8.455

 Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual o Exequente informou a 

quitação do débito referente aos honorários sucumbenciais.

Decido.

Isso posto, DECLARO extinto o presente cumprimento de sentença, na 

forma do art. 924, II, do NCPC.

Custas pelos Executados. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações 

de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 2932-10.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Barbieri Cocco, Gelson José Cocco, Celma Regina 

Cocco, Jackson Sheldon Cocco, Jackeline Chayane Cocco, Tania Maria 

Cazarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Archangelo Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano de Tarso 

Huergo Bauermeister - OAB:7328/B, Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2932-10.2009.811.0051 - 28827

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de retificação do plano de partilha já homologado pelo 

Juízo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou concordância ao 

pedido de retificação.

Isso posto, dada a existência de erro, ao qual não representa prejuízo às 

Partes, e dada a concordância do Ministério Público, HOMOLOGO o pedido 

de retificação da partilha.

No mais, CUMPRA-SE a sentença de p. 184/185, atentando-se para as 

correções apontadas no petitório de p. 187/189.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 43-10.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJR, EDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 43-10.2014.811.0051 - 79539

Execução de Alimentos

Decisão.
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Vistos etc.

Com a devida vênia à Subscritora do Exequente, o pedido de proibição da 

renovação da carteira nacional de motorista já foi analisado em momento 

anterior, de forma que, em nenhum fato novo sendo constatado, as 

razões para o indeferimento ainda subsistem.

Dessa forma, INDEFIRO novamente o pedido do Exequente.

Em continuidade, nos termos do art. 782, § 3º do NCPC, DETERMINO a 

expedição de ofício ao Serasa para que inclua restrição referente à dívida 

alimentar junto ao nome do Executado.

Em seguida, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até o 

cumprimento do mandado de prisão civil, ou até a prescrição da pretensão 

do Credor, observada a causa de impedimento/suspensão referente à 

menoridade.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14699 Nr: 633-65.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENMF, IML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucindo Lopes Dias - 

OAB:10646-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielli Santos - 

OAB:20997/O

 Autos nº. 633-65.2006.811.0051 - 14699

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Dada à recusa da ilustra Causídica nomeada anteriormente, NOMEIO o 

ilustre Dra. Juliana Arruda como Procuradora dativa do Executado.

 Assim, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Procurador, para que requeira 

o que de direito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20915 Nr: 3230-70.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS, RPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3230-70.2007.811.0051 - 20915

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 782, § 3º do NCPC, DETERMINO a expedição de ofício 

ao Serasa para que inclua restrição referente à dívida alimentar junto ao 

nome do Executado.

Sem prejuízo, nos termos dos arts. 528, § 1º, e 517, do NCPC, DETERMINO 

o protesto à dívida alimentar.

No mais, ABRA-SE vista dos autos ao Exequente e ao Ministério Público, a 

fim de que requeiram o que de direito. Não havendo solicitações, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até a prescrição da 

pretensão do Credor, observada a causa de impedimento/suspensão 

referente à menoridade.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 788-92.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda, 

Wolkswagem do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, MÁRCIO 

NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604-SP, RAFAEL GOOD GOD 

CHELOTTI - OAB:139387 , Thaís Galindo da Silva - OAB:13.148/MT

 Da mesma forma, JULGO procedente o pedido da Executada para afastar 

a incidência de juros moratórios aos honorários sucumbenciais antes do 

trânsito em julgado da decisão que os arbitrou.Por consequência, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Executada, fixando-se o valor 

da obrigação remanescente em R$ 5.730,63.Assim, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se efetue a transferência de R$ 5.730,63, do total 

bloqueado, em favor do Exequente, a ser transferido à conta por ele 

indicada.Após, DETERMINO a devolução do remanescente à Executada 

Volkswagen.Dado o cumprimento integral da obrigação, de rigor a 

extinção do feito.Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na 

forma do art. 924, II, do NCPC.Custas pelo Executado.CONDENO o 

Exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 

20% do valor apontado como excesso à execução, porém de exigibilidade 

suspensa, dada a gratuidade de justiça.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 

15 de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 1422-25.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira Pinto, Kátia Cristina Montoya 

Pinto, Claudemiro Ferreira Pinto, Fátima Conti Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT, Vinícius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo 

Rezende Fernandes - OAB:3610, Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 (...) Dessa forma, CONDENO os Executados ao pagamento de multa por 

ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, 

correspondente à 20% do valor atualizado do débito, correspondente a R$ 

444.289,82, a ser executada nos próprios autos em favor do Exequente. 

Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel descrito na matrícula 

467 do CRI de Paranatinga-MT. (...) Inexistindo impugnação, ou na hipótese 

do não interesse na adjudicação do bem, fica desde já determinada a 

realização do leilão judicial no prazo de 90 dias. Para tanto, NOMEIO, 

desde logo, o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT nº 019, 

com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.836, 

edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: 

flares_aguiar@hotmail.com, como Leiloeiro. (...) Após, imediatamente 

CONCLUSOS para deliberação. Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE 

informações acerca da última declaração de rendas dos Executados. Com 

a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador constituído, 

para que indique bens disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC. Em não 

havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, 

até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC. No advento do prazo prescricional, nos termos do 

art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me conclusos os 

autos para deliberação. Sem prejuízo, ENCAMINHEM-SE cópia dos autos 

ao Ministério para apuração de eventual crime de fraude processual, nos 
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termos do art. 347 do Código Penal. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8172 Nr: 271-34.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:3873/MT

 Assim, como forma de se bem preservar o bom andamento do feito, bem 

como preservar a boa fé processual e a efetividade das decisões 

judiciais, CONDENO o Executado ao pagamento de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, no correspondente a 20% do valor 

atualizado do débito, nos termos do parágrafo único do citado art. 774, 

sem prejuízo das demais medidas coercitivas que eventualmente se façam 

necessárias.No mais, DETERMINO a transferência dos valores 

depositados à conta a ser indicada pelo Exequente.Após, INTIME-SE o 

Exequente, por meio do Procurador constituído, para que indique bens 

disponíveis dos Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79062 Nr: 3879-25.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Alexandre Moleiro Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Tobias Damian, Espólio de Ary Tozzo, 

ANTONIO FERNANDO BARCO, Olívia Izotton Tozzo, Irene Bettencourt 

Barco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Alexandre Moleiro Pires 

- OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/MT, Diego Tobias Damian - OAB:10257/MT, 

Isandir Oliveira de Rezende - OAB:3.653/MT, Luiz Foletto - 

OAB:5282-B, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 Isso Posto, JULGO procedente a presente impugnação à execução, para 

reconhecer a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito 

em julgado da sentença que fixou os honorários sucumbenciais 

devidos.Por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Executado.Por outro lado, DETERMINO a divisão da verba honorária 

arbitrada entre os vencedores, correspondendo ao total devido de R$ 

5.882,55Dada procedência na integralidade da presente impugnação, 

CONDENO o Exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

arbitrados em 20% do valor apontado como excesso à execução.No mais, 

dada a ausência de pagamento voluntário do débito, DETERMINO a 

aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.Por fim, por meio do 

Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de eventuais valores 

depositados em aplicações financeiras dos Executados, limitada ao total 

da dívida.Em sendo frutífera a providência, (...) cabe aos Executados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, 

do NCPC (...) Apresentada insurgência pelos Executados, em respeito aos 

artigos 7º e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se 

manifeste a respeito em igual prazo.Após, imediatamente CONCLUSOS 

para deliberação.Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do 

Procurador constituído, para que indique bens disponíveis dos 

Executados, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Campo Verde/MT, 17 

de janeiro de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103259 Nr: 494-64.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, VOLTEM-SE conclusos os autos 

para análise do pedido de penhora de eventuais direitos imobiliários do 

Executado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33845 Nr: 389-63.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Alves Meira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira Dias - 

OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielli Santos - 

OAB:20997/O

 Autos n° 389-63.2011.811.0051 – 33845

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Dado o silêncio do Exequente em dar o devido andamento ao feito, na 

forma do art. 921, III, do Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21998 Nr: 4310-69.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Onéscimo Prati, Davi Prati
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - OAB:11670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 Autos n° 4310-69.2007.811.0051 - 21998

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Credival Participações, Administração e Assessoria LTDA, devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação executória em face de Onéscimo Prati 

e Davi Prati, ambos igualmente qualificados.

Nos autos do processo em apenso, embargos à execução nº. 

2175-16.2009.811.0051, Cód. 28116, reconheceu-se a prescrição, e, por 

consequência, a inexigibilidade do título que embasa a presente execução.

É relato do necessário. Decido.

Uma vez que a execução perdeu o objeto ante o reconhecimento da 

inexigibilidade do título, a extinção do feito é medida que se faz.

Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

DECLARO extinta a presente execução.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC;

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22620 Nr: 580-16.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Marques Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 580-16.2008.811.0051 - 22620

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28116 Nr: 2175-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Onéscimo Prati, Davi Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credival Participações, Administração e 

Assessoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82531 Nr: 2223-96.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Lana Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2223-96.2014.811.0051 - 82531

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 116.

Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76299 Nr: 1255-03.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:SP/153.447, Ricardo Neves Costa - OAB:SP/120.394, Willian 

Carmona Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio José Coutinho 

Medeiros - OAB:7921/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Autos n° 1255-03.2013.811.0051 - 76299

Busca e apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Tendo já decorrido o prazo requerido para suspensão do feito, INTIME-SE 

o Requerente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se quanto ao 

cumprimento do acordo, sob pena de se entender o silêncio como 

reconhecimento do adimplemento do débito, com a consequente 

homologação do pacto e extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73091 Nr: 2079-93.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerico Nivaldo Dassow Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso Posto, JULGO procedente a presente impugnação à execução para 

reconhecer a inexistência de valores a serem recebidos relativos à 

obrigação principal, restando somente os valores relativos aos honorários 

sucumbenciais.Por consequência, HOMOLOGO os cálculos de p. 

154.Desta forma, DETERMINO seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região no valor concernente aos honorários sucumbenciais, em R$ 

1.017,00.Condeno o Exequente ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição dos Exequentes, nos termos do art. 

98, § 3º, do NCPC.Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74458 Nr: 3453-47.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weissmuller Confecções Ltda ME, Vilmor 

Weissmuller, Maria Jecioni Moeses Weissmuller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Rafaella Alt.de Oliveira - OAB:MT 16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73420 Nr: 2407-23.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G5 Vidraçaria Ltda - Me, Giovano Soares de 

Lima, Giovane Echert Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 Autos n° 2407-23.2012.811.0051 - 73420

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome dos 

Executados.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador do Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. Ao Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

No mais, DETERMINO a transferência dos valores anteriormente 

bloqueados à conta indicada pelo Exequente à p. 141.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 

(dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 4060-26.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeire Aparecida Martins de Almeida, 

Valdeir de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 4060-26.2013.811.0051 - 79260

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de p. 136/137.

Para tanto, OFICIE-SE CNSeg, SUSEP, e à PREVIC para que informem nos 

autos quanto a existência de ativos financeiros em nome dos Executados.

Nos termos do art. 782 do NCPC, DETERMINO a inclusão do nome das 

Executadas nos cadastros de maus pagadores.

Com a resposta, INTIME-SE a Exequente para que indique bens 

penhoráveis dos Executados, sob pena de suspensão do feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 30560 Nr: 669-68.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celi Lopes de Oliveira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 669-68.2010.811.0051 – 30560

Execução fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema INFOJUD, solicite-se à Receita Federal para que 

disponibilize a Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI das 

Executadas.

Após, INTIME-SE o Exequente para que, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeira o que de direito.

Esgotado o prazo sem manifestação do Exequente, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2145-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natulab laboratório S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duomed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

EPP, Armando Manoel Ferrari, Laurindo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Lida - OAB:/SP 

95.740, Luciana Chadalakian de Carvalho - OAB:133551/SP, Mario 

Eduardo Lourenço Matielo - OAB:72.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que a parte executada 

Armando Manoel Ferrari, devidamente citada, conforme certidão oriunda 

da carta precatória retro, permaneceu inerte, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, dar prosseguimento ao feito, 

devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131099 Nr: 6392-24.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Rocha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135572 Nr: 8572-13.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8572-13.2017.811.0051 - 135572

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que indique bens disponíveis dos Executados, ou para que solicitem as 

diligências que entender pertinentes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140386 Nr: 557-21.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Camargo Pupin, José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 Autos n° 557-21.2018.811.0051 - 140386

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as Partes para que digam sobre a pertinência dos atos 

expropriatórios, notadamente quanto à existência, ou não, de decisão 

proferida por instância superior a admitir ou a impedir a afetação de bens 

essenciais.

Sem prejuízo, o Exequente deverá indicar o local onde possam ser 

encontrados os bens da garantia.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de fevereiro de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 123-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrição Industria e Comercio de Fertilizantes 

Ltda, Luciano Pompeo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se, devendo requerer o 

que entender de direito, para o regular prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9020 Nr: 789-24.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Di Loreto, Laura Cirino Zandonadi Di 

Loreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Certifico que, por orientação, INTIMO o exequente para manifestar-se 

acerca da petição e documentos juntados às folhas 242/276, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 486 de 925



5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134739 Nr: 8208-41.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tessaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004, 

Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência complementar do Oficial 

de Justiça, referente as diligências efetuadas na zona rural, no valor total 

de R$ 630,30 (seiscentos e trinta reais e trinta centavos), conforme 

certidão juntada na Ref. 35, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de CONDENAR a requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS na obrigação de fazer consistente na realização do conserto 

do veículo Toyota HILUX SRV D4-D 3.0 CD 4x4 TB D de placa PBN 6256 

chassi nº 8AJFY29G9D8533422 de propriedade dos requerentes 

VAGNER LUIZ GAIATO e MARCELI VESZ, bem como ao pagamento do 

valor de 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do 

arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo na regra contida no disposto no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil.Por corolário, torno SUBSISTENTE a liminar 

deferida às fls. 58/60 (Ref. 04).CONDENO a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I 

a IV, do NCPC.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CERTIFIQUE-SE e 

CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, intimando-se para o 

pagamento as partes sucumbentes, no prazo de 10 (dez) dias. Caso não 

sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, ANOTE-SE ou 

EXPEÇA-SE o necessário, consoante determina a CNGC/MT.Com o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde - MT, 23 de 

janeiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660

 INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do TJ, se nada for 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660

 INTIMO as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem a 

petição de ref. 52 (Id:166275) de forma legível, uma vez que o arquivo da 

mesma encontra-se danificado. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes.Lado outro, INDEFIRO a 

dispensa do pagamento dos emolumentos judiciais, na forma do art. 90, § 

3º do NCPC, porquanto a composição foi firmada pelos litigantes após a 

prolação de sentença. Assim, não tendo as partes disposto em modo 

diverso, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas 

igualmente entre elas, consoante preconiza o § 2º do citado dispositivo 

legal.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e formalidades de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2019.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 3607-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Gaiatto, Marceli Vesz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660

 Processo nº 3607-60.2015.811.0051 (Código 98588)

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela 

antecipada.

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por VAGNER LUIZ GAIATO e MARCELI VESZ 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, todos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se do feito que a parte requerida informou o cumprimento do 

acordo, tendo a parte autora não apresentado insurgência ao noticiado 

(ref.: 60 e 64).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, convém explicitar que estar-se diante de cumprimento voluntário 

de sentença, eis que a parte devedora cumpriu a obrigação que lhe 

incumbia conforme previsto no acordo outrora convencionado.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 487 de 925



Custas e despesas processuais na forma do art. 90, § 2º do NCPC. 

Honorários advocatícios consoante convencionados na avença.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29320 Nr: 3412-85.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Martins Rezende, Hyde Alcides de 

Rezende, Urbano Clarimundo de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dantas Pires - 

OAB:16579/GO

 INTIMO a parte requerida para, querendo, manifestar-se acerca dos 

embargos de declarações apresentado pelo exequente às folhas 93/97. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19262 Nr: 1604-16.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Denti, Alexandre Pedro Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para apresentar 

certidão negativa de imóveis nesta comarca em nome dos executados, 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser apreciado o pedido de folha 107. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30908 Nr: 1014-34.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elói Restirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, em 15 

(quinze) dias, apresente memorial atualizado da dívida e indique bens 

penhoráveis em nome do devedor, sob pena de suspensão da execução, 

nos termos do art. 921, inciso III, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113282 Nr: 3984-94.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslen Pereira, Shirley Pereira Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Daniel Franca Silva - OAB:24.214/DF

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atual do débito: R$ 

15.201,25 (quinze mil duzentos e um reais e cinte e cinco centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90909 Nr: 1031-94.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atual do débito: R$ 

10.844,53.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 170447 Nr: 5625-15.2019.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Vergílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Germano Julian Souza - 

OAB:16.205

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 5625-15.2019.811.0051- Cód. 170447

Espécie: Carta Precatória

Data e horário: 22 de janeiro de 2020, às 13:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência constatou a presença do Promotor de Justiça. Ausente 

à testemunha, apesar de devidamente intimada, bem com do advogado.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

data para a oitiva da testemunha Vanessa Alves Pires para o dia 23 de 

março de 2020, às 16h50min. Expeça-se mandado de condução coercitiva 

da testemunha. Os presentes saem intimados. OFICIE-SE ao juízo 

deprecante informando a nova data de audiência. Intime-se o advogado, 

via DJE. Cumpra-se, expedindo o necessário”. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA OAB - 962.048.773-72 (REPRESENTANTE)

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000288-91.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUELITA DA 

SILVA FONSECA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerida, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 12/05/2020, ás 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica em revelia. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA KETLIN RODRIGUES MUGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2019, ás 13h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA KETLIN RODRIGUES MUGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora pra, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento da 

obrigação, juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANA CRISTINA DOS REIS SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 30/03/2020, ás 09h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO MENDES GONCALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA GRAZIELLE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000290-61.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:EDNALDO 

MENDES GONCALVES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDIR 

ARIONES PIMPINATI JUNIOR, FABIANO MORAES PIMPINATI POLO 

PASSIVO: MARA GRAZIELLE DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 04/05/2020, ás 09h40min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica revelia, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-46.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES ALVES & ARAUJO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-46.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RODRIGUES 

ALVES & ARAUJO LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON 

GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011016-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS ALVES CORREA (REQUERENTE)

CRISTIANE PREDES BUENO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 18/05/2020, ás 16h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. O não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PRA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, querendo, no prazo legal, impugnar a contestação. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-31.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:TATIANE DOS 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI GUIA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000293-16.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JURANDI GUIA 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ALEXANDRE VIANA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-68.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEYBER GOMES DE MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000296-68.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VERDELUB - 

COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA POLO PASSIVO: KLEYBER 

GOMES DE MORAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LOURDES DA COSTA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela parte ré. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 
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acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-90.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000631-90.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: PEDRO DE SOUSA VIANA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. PEDRO DE DOUSA VIANA 

propôs a presente ação de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSS 

- Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, 

sustentando que reúne todos os requisitos fáticos e legais para 

procedência do pedido, mas que o benefício foi negado pela autarquia 

federal. Pediu, assim, o restabelecimento do auxílio-doença desde a data 

da cessação administrativa, e a conversão em aposentadoria por invalidez 

a partir da data da perícia, com renda mensal de 100% do salário de 

contribuição. A parte requerente juntou os documentos comprobatórios, 

com comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo. 

O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência do pedido 

inicial. Laudo pericial nos autos, do qual tiveram vista as partes. É o 

relatório. DECIDO. Conforme art. 59 da Lei 8.213/91, “o auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”, 

sendo que para sua concessão exige-se, além da qualidade de segurado, 

a carência mínima de 12 contribuições mensais (art. 25, I). Quanto à 

aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei 8.213/91 prevê que “uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição”. “A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia 

imediato ao da cessação do auxílio-doença”, condicionada à perícia a ser 

realizada pelo INSS e ressalvadas as hipóteses de doenças anteriores à 

condição de segurado (art. 43). Partindo desses preceitos, observo que a 

qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a 

incapacidade inicial são incontroversos, tanto que o auxílio-doença foi 

concedido à parte autora em sede administrativa. Reside a controvérsia 

em saber se a incapacidade é permanente, isto é, se o trabalhador é 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e tal fato foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, 

que concluiu pela capacidade de realizar trabalhos, inclusive agrícolas. 

Dessa forma, presentes os requisitos legais, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial; Condeno a 

parte autora por custas e honorários sucumbenciais, que permanecem 

suspensos por conta do deferimento de justiça gratuita. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Após o 

trânsito em julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com 

baixa. Canarana, 12 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000487-53.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): MARCIANO BERNARDES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. MARCIANO BERNARDES propôs a presente 

ação de RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que reúne todos os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido, 

mas que o benefício foi negado pela autarquia federal. Pediu, assim, o 

restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação 

administrativa, e a conversão em aposentadoria por invalidez a partir da 

data da perícia, com renda mensal de 100% do salário de contribuição. A 

parte requerente juntou os documentos comprobatórios de ID 16173572, 

com comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo 

em ID 16173586 O INSS apresentou contestação, pedindo a improcedência 

do pedido inicial. Laudo pericial em ID 22982593, do qual tiveram vista as 

partes. É o relatório. DECIDO. Conforme art. 59 da Lei 8.213/91, “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”, sendo que para sua concessão exige-se, 

além da qualidade de segurado, a carência mínima de 12 contribuições 

mensais (art. 25, I). Quanto à aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei 

8.213/91 prevê que “uma vez cumprida, quando for o caso, a carência 

exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição”. “A aposentadoria por 

invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença”, condicionada à perícia a ser realizada pelo INSS e 

ressalvadas as hipóteses de doenças anteriores à condição de segurado 

(art. 43). Partindo desses preceitos, observo que a qualidade de 

segurado, o cumprimento do período de carência e a incapacidade inicial 

são incontroversos, tanto que o auxílio-doença foi concedido à parte 

autora em sede administrativa. Reside a controvérsia em saber se a 

incapacidade é permanente, isto é, se o trabalhador é insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

tal fato foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, que concluiu pela 

possibilidade de desempenho de atividades laborativas de menor 

necessidade, contudo, atestando a possibilidade para exercício da 

atividade laboral. Dessa forma, presentes os requisitos legais, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Custas pela parte autora, contudo, suspensa exigibilidade ante o 

deferimento de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas 

as anotações de estilo, arquivem-se com baixa. Canarana, 11 de fevereiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001054-50.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE PORTO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001054-50.2019.8.11.0029. 

EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSE PORTO - ME EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Vistos, etc. Foi determinado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 491 de 925



que a parte autora emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, observando o 

disposto no art. 321 do CPC; e, intimado o ilustre advogado para atender o 

referido despacho, decorreu o prazo assinado, sem qualquer 

manifestação, consoante demonstra a certidão aposta nos autos, não 

restando alternativa a esse juízo senão extinguir o processo, indeferindo a 

inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do Código de 

Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o 

caso. Custas pela parte autora. P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Canarana, 11 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000078-09.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000078-09.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: JOSE ANGELO CRUZ REQUERIDO: PREFEITURA DE 

CANARANA - MT, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, Em atenção à 

Portaria 31/2019-CM e à Portaria n. 29/2019-CM, verifico que a presente 

ação sobre o tema saúde se encaixa nas hipóteses delineadas nos atos 

citados, razão que carece esse juízo de competência para o regular 

processamento do feito. Assim, DECLINO A COMPETÊNCIA, remeta-se o 

processo para a 1° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande para o regular processamento. OBSERVE-SE NA 

REMESSA A PORTARIA CGJ N. 129, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA QUE O CASO REQUER. Ciência às partes. 

Canarana, 12 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-07.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY TESSARO TUZZI (AUTOR(A))

EDENILSON TUZZI (AUTOR(A))

EDINA CRISTINA TUZZI (AUTOR(A))

SANDRA MARA TUZZI (AUTOR(A))

NADIA PATRICIA BARBOSA (AUTOR(A))

SABRINA TUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação da Contestação 

ID 28597427.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000538-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON FORTES DE MENEZES (EXECUTADO)

HELTON F. DE MENEZES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a manifestação apresentada pela 

parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000738-37.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO EMIDIO DE ALMEIDA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAVID JAZINSKI (REU)

DIEGO VINISSIOS JAZINSKI (REU)

 

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora requereu nova 

tentativa de citação através de Oficial de Justiça, juntando para tanto o 

comprovante de pagamento bancário (ID 29126068). Entretanto, ocorre 

que para que seja possível o impulsionamento por meio dos oficiais, faz-se 

necessário que a parte autora junte aos autos a respectiva Guia de 

Recolhimento, pois é através da Guia de Recolhimento, e não do 

comprovante bancário, que os Oficiais de Justiça recolhem os valores 

referentes à diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-97.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES PICCININI (EXECUTADO)

SERGIO PAULO PICCININI (EXECUTADO)

PAULO SERGIO PICCININI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para que a parte 

autora, caso queira, manifeste-se acerca do ofício BACENJUD (documento 

sigiloso ID 28544278), nos termos determinados em Decisão ID 27757424.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000497-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON SAVENHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dirce Aparecida de Araújo da Silveira (REQUERIDO)

VERONICE CRISTINA LOPES (REQUERIDO)

LAURO IVAN DA SILVEIRA (REQUERIDO)

LAURO FERNANDES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

PEDRO ORLANDO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a manifestação do requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 14618 Nr: 340-30.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudomiro Ferreira Maia, Neusa Maria Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito.

O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o dinheiro como primeira 

opção para fins de penhora para garantia da execução.

O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 22956 Nr: 761-15.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelly Bang Fietz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Vistos,

 1 – Não havendo irresignação pelo devedor acerca do laudo pericial 

apresentada às fls. 459/467, tendo havido a ocorrência de preclusão, este 

Juízo HOMOLOGA o cálculo apresentado pelo perito.

 2 – Assim, defiro o pedido de fls. 483. Proceda-se penhora online, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

3 - EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos honorários 

periciais.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77927 Nr: 3400-88.2019.811.0029

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Uma vez que a requerida foi citada pela via Editalícia, nomeio como 

curador da parte o advogado Aurélio de Cardoso de Rezende (OAB n.º 

25626/GO).

 Intime-se o causídico de seu munus, para patrocinar os interesses da 

Requerida, manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

presente ação.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.

 E por fim, intime-se a parte Requerente para, querendo, e no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79273 Nr: 220-30.2020.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Canarana-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, INDEFIRO 

os pedidos ventilados pela defesa técnica do acusado EZEQUIEL MENDES, 

já que se encontra presente os requisitos do artigo 312 do CPP, a fim de 

garantir a ordem pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.No 

mais, CERTIFIQUE-SE o fato em eventual inquérito policial a ser no futuro 

instaurado, trasladando-se para ele a decisão proferida no presente feito 

e, depois, arquivem-se os autos, a teor do que dispõe o artigo 969, §2º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.Canarana/MT, 11 de fevereiro 

de 2020.CONRADO MACHADO SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1410-77.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remi Terezinha Schneider Darui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Tendo em vista o pagamento dos alvarás expedidos, impulsiono os autos 

a fim de intimar as partes a se manifestarem, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001253-72.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO PICCININI (EXECUTADO)

INES PICCININI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que se 

manifeste da juntada Id. 29144003, a fim de informar o endereço 

atualizado dos Executados. Canarana, 12 de fevereiro de 2020. JESSICA 

BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001164-49.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS REGINA FRANCESCHET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada sob Id. 

29120391. Canarana, 12 de fevereiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE 

GROSS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA 

E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-35.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CECATTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

12 de fevereiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000057-33.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES (REQUERENTE)

CLEVERSON ANTONIO GOMES CIOTTI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO FERREIRA OAB - MT0006501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEOPOLDO CIOTTI (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000057-33.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: CLEVERSON ANTONIO GOMES CIOTTI REQUERENTE: 

MARIA DE LOURDES GOMES DE CUJUS: PEDRO LEOPOLDO CIOTTI Vistos. 

No que concerne ao pedido de pagamento de custas processuais ao final 

do processo ou após a alienação de bem, vislumbra-se que o Código de 

Processo Civil deixou de prever referida hipótese (art. 98 do CPC). A 

efetiva impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte. No caso em tela, inclusive, a parte autora deixou 

de juntar até mesmo a declaração de hipossuficiência. O parágrafo único 

do art. 2º da Lei 1060/50 deve ser interpretado à luz do inciso LXXIV do 

art. 5º da Constituição Federal, o qual prevê "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de 

recursos". Em que pesem os herdeiros alegarem que não possuem 

condições momentâneas para o pagamento de custas processuais sem 

prejuízo do próprio sustento, vislumbra-se incabível o deferimento do 

pagamento de custas ao final do processo ou após a alienação de bem. 

Inclusive, ressaltam-se ausentes documentos capazes de comprovar 

referida miserabilidade. Assim sendo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de quinze dias, juntar aos autos documentos comprobatórios 

acerca de sua situação econômica, inclusive, quanto às despesas 

básicas suportadas, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 10 de fevereiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000007-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA MARTINS DE SOUSA (REU)

VITOR MANOEL RODRIGUES MARTINS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000007-41.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): HELIOMAR ALVES RODRIGUES REU: VITOR MANOEL 

RODRIGUES MARTINS, NUBIA MARTINS DE SOUSA Vistos. Trata-se de 

ação negativa de paternidade culminada com modificação no registro civil 

de nascimento em que HELIOMAR ALVES RODRIGUES move em face de 

NUBIA MARTINS DE SOUSA, já qualificados nos autos. Com a inicial, 

vieram os documentos, incluindo o exame de DNA de Id. 17277325, o qual 

atesta que o requerente “não é pai biológico” do menor Vitor Manoel 

Rodrigues Martins. Em Id. 25949563, as partes firmaram acordo 

extrajudicial acerca do objeto da lide. O Ministério Público Estadual 

manifestou favorável à homologação. É o relatório. Decido. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil, à medida que se impõe é a 

sua homologação judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a 

transação celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC. Intime-se 

a parte requerente para que informe as alterações necessárias a serem 

realizadas no registro civil do menor. Em seguida, independente de novo 

despacho, oficie-se o Cartório de São Miguel do Araguaia/GO para que 

proceda às alterações registrais necessárias. Ante o princípio da 

causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios no importe a dez por cento sobre o valor da 

causa. Cumpridas as determinações e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Expeça-se o 

necessário. Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 10 de fevereiro de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-78.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDERLEI VIEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

Vistos. Intime-se o requerente para, no prazo de quinze dias, juntar aos 

autos documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, 

inclusive, quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de 

indeferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 10 de fevereiro de 2020 Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EVANISE LUNARDI LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000586-23.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. EXECUTADO: EDER LASTA, 

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO, VOLMIR LASTA, EVANISE LUNARDI 

LASTA Vistos. Defiro o pedido apresentado pela parte autora em Id. 

29024206 e para tanto, DETERMINO a suspensão do feito. Aguarde-se em 

arquivo provisório até ulterior manifestação da parte interessada. 

Arquive-se. Cumpra-se. Canarana, 10 de fevereiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-87.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ADALBERTO TIEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDRE JUNIOR ALVES (EXECUTADO)

SANDRA MARA ALVES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da devolução da missiva juntada no Id. do documento: 29149442, 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 

12 de fevereiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-16.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000138-16.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: VALTEMIR JOSE FERREIRA 

EXECUTADO: MARCIA APARECIDA LEITE DE SOUZA Vistos, INDEFIRO o 

pleito, sendo facultativa a contratação de defesa técnica nesta fase. 

Assim, renove-se o cumprimento de decisão de ID 21171210, informando 

do indeferimento do presente despacho, sendo facultado à executada 

pagar, contratar patrono para representá-la ou expor suas razões em 

termo na secretaria. CUMPRA-SE. CANARANA, 27 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 2372-27.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlei Ferla Dalmoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT, EVALDO 

OSVALDO DIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta por Marlei Ferla Dalmoro em face do 

Município de Canarana, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 43/47 alvarás eletrônicos comprovando o levantamento dos 

valores vinculados aos autos, comprovando a quitação do débito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Sem Custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 43765 Nr: 108-71.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO CARDOSO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 P.R.I.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 46275 Nr: 2215-88.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Goldoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Goldoni - OAB:OAB 

MT/17.464-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 P.R.I.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 47596 Nr: 360-40.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95.
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Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 P.R.I.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 50389 Nr: 1959-14.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18026

 Vistos etc.

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95.

Em atenção à manifestação do Estado às fls. 56, entendo que a obrigação 

discutida nestes autos restou cumprida.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

 P.R.I.

 Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58758 Nr: 264-54.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Strapasson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o valor apresentado pela exequente, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos.DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 

DO DÉBITO.O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

nos termos do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM.Os consectários 

legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870.947, vez que os embargos de declaração outrora 

interpostos já foram julgados e não há mais suspensão nacional 

decorrente daquele feito.Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício 

Requisitório (RPV) ou PRECATÓRIO, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV.O Ofício Requisitório deverá ser expedido de 

acordo com o modelo constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, 

acompanhado de cópia dos documentos previstos no §1º do art. 4º do 

referido Provimento, e deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela 

representação jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de 

recebimento (se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE 

(se os autos forem eletrônicos).Tão logo seja comprovado o depósito 

judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer 

conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação.Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM.Em seguida, deverá encaminhar ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, 

cópia do cálculo de liquidação e da certidão supramencionada, para 

apuração da mora, na forma do art. 5º, §6º, do Provimento 

11/2017-CM.Com a juntada do cálculo da mora, conclusos para realização 

de sequestro do valor líquido atualizado.

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 4/2020-DF.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 52, XV da Lei Estadual nº 4.964/1985;

 CONSIDERANDO o Contrato administrativo nº 104/2019, firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a empresa TMF 

Engenharia e Serviços para manutenção predial d o fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães;

 CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação da rede elétrica, a 

pintura em paredes, teto , portas e janelas, bem como a elevação de 

paredes e di visórias e instalação de portas de emergência;

 CONSIDERANDO que o serviço de manutenção predial ocasionará 

impactos a usuários internos e externos do prédio (barulho, sujeita, etc.) 

podendo ocasionar reações alérgicas a produtos químicos, assim, a fim de 

não expor a risco a saúde do público (interno e externo) que aqui transita ;

 RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o expediente no âmbito do Foro Judicial desta Comarca 

de Chapada dos Guimarães/MT, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 

2020, para a realização dos trabalhos de manutenção predial nas 

dependências do Fórum.

Art. 2º. Os prazos que porventura se iniciarem ou encerrarem nestas 

datas ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Art. 3º. As medidas de caráter urgente, assim elencadas no art. 242 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC e serão atendidas através do telefone 65 99244-6595.

Art. 4º. Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso; Corregedoria-Geral da Justiça; Coordenadoria de 

Comunicação; Ministério Público; Defensoria Pública; Polícia Civil; Ordem 

dos Advogados do Brasil.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 5/2020-DF.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 52, XXIII da Lei Estadual nº 

4.964/85.

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 2/12/2016, 

acerca da documentação necessária para o procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

CONSIDERANDO que a servidora Ildenês Rocio Ribas Reis, Mat. 4475, 

Técnico Judiciário, Gestor Judiciári o do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca estará em usufruto de 

férias no período de 26 de fevereiro de 2020 a 16 de março de 2020.

RESOLVE:

DESIGNAR Eliane Rosa Campos Rodrigues, Mat. 7401, Analista Judiciário, 

para exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário , do CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Chapada dos Guimarães, no período de 26 de fevereiro de 2020 a 16 de 

março de 2020. A presente portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 12 de fevereiro de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 120274 Nr: 2835-42.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Russel Augusto Buana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 08 DE JULHO DE 2020, às 15h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 121448 Nr: 3392-29.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalia Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON JUNIOR DA ROZA - 

OAB:26828/O

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 08 DE JULHO DE 2020, às 16h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103134 Nr: 1085-39.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686/O

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente em parte a denúncia para, com 

fundamento no artigo 386, VII do CPP, absolver o acusado do crime de 

ameaça e, com espeque no artigo 387 do Código de Processo Penal, 

codená-lo pela prática do crime do artigo 129, caput, do CP, de modo que 

passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância 

ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58046 Nr: 680-76.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Antonieta Silveira Castor 

- OAB:6366/MT, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 149/153 e fl. 156, bem como retirada do Formal de Partilha de fls. 

160/160vº, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento da ação pela quitação do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 2034-05.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darley Carlos Gonçalves Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho O. 

Garcia - OAB:OAB/GO nº 24541, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/GO N 13.721, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16120

 Certifico que, houve equívoco em reção ao impulcionamento de 

28/01/2020, publicado no dia 03/02/2020, sendo que, onde se lê STF, lê-se 

STJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123815 Nr: 4479-20.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tales Souza de Camargo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Vistos.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 11 DE MARÇO DE 2020, às 14h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo 

constar no mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público.

 V. Serve a cópia da presente como ofício de requisição.

VI. Intime-se o(a) advogado (a) constituído(a) por Diário de Justiça 

Eletrônico (artigo 422, §1º da CNGC).

VII. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21130 Nr: 1745-82.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Novanher Pedro Alexandre Bertolin, Marta Trentini 

Bertolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiran Ataides da Silva, Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Vanderlei Giacomelli Junior - OAB:117983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucélia Basílio da Silva - 

OAB:22184/GO, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - 

OAB:13655/O

 Vistos.

I. Considerando que a testemunha de defesa Elaine Caso, oficiá-la de 

justiça, está fora da cidade, trabalhando, redesigno o ato para sua oitiva, 

bem como da testemunha do autor, o senhor Brás Ferreira, para o dia 09 

de Junho de 2020, ás 15h30min, devendo está ser intimada pela secretaria 

e a testemunha do autor, este deve providenciar a sua intimação.

II. Vistas para analisar novamente o pedido de conexão.

 III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 
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intimados.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30074 Nr: 290-48.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Melo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do desarquivamento, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51752 Nr: 2308-37.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rene Henrique Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frimax Refrigeração LTDA, Enkes José 

Zamberlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dagoberto Barcelos Rosa - 

OAB:OAB/RS 77.789, josé Aloisio Weschenfelder - OAB:OAB/RS 

80.072

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da devolução da correspondência que postou a carta 

de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17996 Nr: 677-34.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Ferreira Roldão OU Roberta Ferreira 

Roldão Risso, Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12120, Danylo Oliveira de Morais - OAB:20158/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte executada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição do autor, de fls. 337/341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30940 Nr: 576-26.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Koji Tsuzura, Luiza Mittie Tsuruta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Costa Baima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para ratificar ou apresentar os memoriais, em 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 3676-47.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Rodrigues de Rezende, Lucely Quiles de 

Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson L. Bernardinelli - 

OAB:OAB/MT 10.668, DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - 

OAB:21131/O, Lenildo Marcio da Silva - OAB:5340, Marcelo de 

Oliveira Rodrigues - OAB:7383-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608/GO, Luis Kazuhico Fuchikami - OAB:7484-B/MT, Luiz 

Gustavo Fleury Curado Brom - OAB:21.012/GO

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 da CGJ, haja 

vista que a pessoa de Hermes Rodrigues de Rezende é falecida, 

impulsiono o feito para que a pessoa de Francisco José Rodirgues 

Pedroso Rezende, na qualidade de inventariante de Hermes, na pessoa de 

seu advogado via DJE para se manifestar acerca do substabelecimento 

acostado aos autos a fls. 624.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72799 Nr: 1453-53.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36328 Nr: 2044-88.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCA, AdCA, AdCA, AJdCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Simão Ferreira Martins - 

OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 119, devendo informar o endereço atualizado da requerida 

Andriele da Costa Arruda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 4326-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Benedito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Tendo em vista que houve satisfação parcial do débito, mediante 

BacenJud (ref: 23), e a parte exequente, devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, permaneceu silente, SUSPENDO o curso da ação 

pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal 

(LEF). Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado no item anterior, proceda-se na forma do art. 
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40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72798 Nr: 1452-68.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleri Jaci de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:OAB/MT-20.332-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Ilan Goldeberg - OAB:OAB/GO - 35.567

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000402-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000402-82.2018.8.11.0024. REQUERENTE: PATRIK SANGO KURAMOTI 

WENCESLAU REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos, 

etc. I. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte requerida, 

considerando que o presente pedido não possui sequer forma jurídica 

própria. Ademais, deve ser ressaltado que a irresignação contra a 

decisão que deferiu pedido de tutela de urgência deve ser objeto de 

recurso próprio, não havendo que se falar na reconsideração almejada. II. 

Analisando os autos nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que declaro saneado o processo. III. Inverto o ônus 

da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, por verificar, primeiramente relação de consumo entre as 

partes, bem como hipossuficiência da parte autora em comprovar a 

veracidade das alegações apresentada na exordial. IV. Intimem-se as 

partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem as provas 

que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, 

o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da 

prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os 

quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão. V. Por fim, fixo como pontos controvertidos: a) a possível 

demora na escrituração das unidades autônomas adquiridas pelo autor, 

bem como a responsabilidade pelo alegado atraso; b) a existência de ônus 

reais sobre o imóvel (hipotecas), realizadas após a lavratura do contrato 

com a parte requerente bem como a existência de morosidade na baixa 

dos referidos ônus, bem como a (i)legalidade acerca da constituição do 

ônus hipotecário; c) o atraso na entrega do empreendimento imobiliário 

fora do prazo fixado contratualmente; d) a existência de defeito nas 

unidades autônomas e possível morosidade ou negligência na reforma; e) 

a existência de desequilíbrio a autorizar o reajuste na proporção de 36% 

(trinta e seis por cento) e f) possíveis incongruências na metragem do 

imóvel, que diferiria daquela constante no contrato assinado entre as 

partes. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 10 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLON LUZIA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000417-17.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA APARECIDA BATISTA DA 

SILVA REU: SIRLON LUZIA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional de alimentos ajuizada por Y. G. L. B., representada por sua 

genitora, MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA em desfavor de SIRLON 

LUZIA DA SILVA, pelos motivos narrados na inicial. Em audiência realizada 

pelo CEJUSC da Comarca foi entabulado acordo relativo aos alimentos, 

bem como às questões referentes à guarda e às visitas (ID 23902173). Em 

parecer datado de 30.9.2019, o Ministério Público manifestou pela 

homologação do acordo (ID 24435629). É o relatório. Fundamento. Decido. 

DISPOSITIVO. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado nestes autos e, por consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, julgo extinto com resolução do mérito o 

presente processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC/2015. As despesas do processo serão divididas igualmente entre as 

partes, sendo dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §2° e §3° do CPC/2015), pois a 

transação ocorreu antes da sentença. Contudo, a responsabilidade das 

partes com as custas processuais ficará com exigência suspensa em 

face da gratuidade de justiça deferida à autora no despacho inicial e ao 

réu, que lhe defiro neste momento, na forma do artigo 98, §3° do 

CPC/2015. Expeça-se ofício ao empregador do requerido para os 

necessários descontos. Homologo a desistência do prazo recursal. 

Publique-se. Intimem-se. Dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpridas 

todas as providências acima, arquivem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, 11 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000595-63.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 56.000,00 ESPÉCIE: 

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: RANIEL SILVA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

das Embaúvas, 705, Casa de esquina, São Sebastião, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte requerente, através do(a) advogado(a), Via DJE, 

para comparecimento na perícia médica agendada, para o dia 28 de 

Fevereiro de 2020, a partir das 10:00 horas, com o perito Dr. João 

Leopoldo Baçan, no Fórum de Chapada dos Guimarães/MT, oportunidade 

que deverá trazer todos os documentos médicos necessários à clara 

compreensão do histórico e quadro clínico de sua moléstia (exames, 
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laudos, atestados, etc.) Bem como, intimação da(s) parte(s), que 

poderá(ão) arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001198-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1001198-73.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 29.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: JOAO VICENTE DE OLIVEIRA Endereço: Rua Jasmin, s/n, 

Casa emprestada, Jardim Aclimação, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio do(s) 

advogado(s), para querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca 

do Laudo Pericial juntado aos presentes autos CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-98.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVAN FIDELIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000528-98.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIVAN FIDELIS DOS SANTOS Endereço: RUA MILITÃO 

GOMES, 141, SANTA CRUZ, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: Intimação da 

parte autora, por meio do(s) advogado(s), para querendo, no prazo de 15 

dias, manifestar-se acerca do Laudo Pericial juntado aos presentes autos. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002038-49.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVANIA SIQUEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1002038-49.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOSIVANIA 

SIQUEIRA DA GUIA Endereço: COMUNIDADE JOÃO CARRO, ZONA 

RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da advogada da 

parte requerente para no prazo de 15 dias apresentar impugnação a 

contestação, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elieth conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000605-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1000605-44.2018.8.11.0024 Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONIO BATISTA DO CARMO Endereço: sitio laginha - 

região caiana II - rio manso, zona rural, NOVA BRASILÂNDIA - MT - CEP: 

78860-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS FINALIDADE: Intimação da parte requerente, para 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do Laudo Pericial 

Complementar, juntado aos presentes autos. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16458 Nr: 1043-10.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria de Jesus Dantas OU Eliane Maria 
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de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lariane Silva Martins - 

OAB:OAB/MT 14966

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19231 Nr: 1903-74.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156, 

Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77651 Nr: 220-84.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thayane Lemke do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data faço juntada do termo de audiência de 

conciliação realizado no procedimento pré-processual N 294846/2020 

-CEJUSC, bem como laudo Pericial de Investigação de Paternidade por 

exame de DNA, tendo como partes Thayaner Lemke do Nascimento e 

Fagner Augusto Santos Cabriotti / Sávio da Silva Martins. Certifico ainda, 

que através do presente exame constatou que Fagner Augusto Santos 

Cabriotti é o pai biológico da menor Maria Julia Lemke do Nascimento 

Martins. Requerendo a parte requerente a extinção da presente ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811 Nr: 163-62.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bonifácio de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2812 Nr: 374-30.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Junior - OAB:6145-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, cumprir a decisão de f. 272: "...Nos termos do 

art. 880 do CPC, na hipótese da inexistência de irresignação da parte 

executada, AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa o(s) 

imóvel(is) penhorado(s) e avaliado(s) nos autos.3 – CONSIGNE-SE o 

prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular do(s) bem(ns), 

devendo diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a efetivação 

do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de 

alienação judicial.4 – O credor deverá colacionar os autos a minuta 

contratual com a qualificação do(s) possível(is) adquirente(s) do(s) 

bem(ns), como também a forma de pagamento, que poderá ocorrer de 

maneira parcelada, utilizando-se como preço mínimo o consignado na 

avaliação.5 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento.6 – Na hipótese de concretização 

da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, 

bem como manifestar o que entender de direito.7 – Após, observado o 

prazo consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou 

na hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimada a parte 

executada, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 dias..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20428 Nr: 1063-30.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Ribeiro Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos tendo em vista o resultado 

negativo do Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22069 Nr: 189-11.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, na forma requerida (fl. 140), autorizando-se que o 

faça em nome do advogado, uma vez que possui procuração com 

poderes específicos para receber e dar quitação (fl. 13).

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 2796-94.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadia Cristina de Campos Tanamati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias informar nos autos o recebimento dos créditos 

requisitados à fls. 101/102, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36099 Nr: 1970-34.2010.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestino Souza de Oliveira, Valdemiste Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Eloy da Paixão, Deolinda Moreira 

Paixão, Zulmar Floriano, Floriano & Silva LTDA/MANUTEC, Dulcilene da 

Silva Floriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Leite da Cruz - 

OAB:11786/MT, KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - OAB:MT 9813-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo de 10 dias manifestar nos autos quanto o Laudo Pericial 

juntado às fls. 174/242, em cumprimento a decisão de f. 94/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 36614 Nr: 2086-40.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 - De início, como deferido na decisão de ref. 40, EXPEÇA-SE o 

competente RPV/Precatório do valor incontroverso apresentado nos 

autos, com as providências de praxe.

2 - No mais, com a juntada dos documentos referentes aos embargos à 

execução (cálculo e acórdão), INTIME-SE a parte executada para 

manifestar no prazo de 15 dias, como requerido à ref. 46.

3 - Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 37046 Nr: 2167-86.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, na forma requerida (fl. 207), autorizando-se que o 

faça em nome do advogado, uma vez que possui procuração com 

poderes específicos para receber e dar quitação (fl. 09).

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40837 Nr: 3181-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisio Rodrigues de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA GOSTA GODOY - 

OAB:21855/MT

 Certifico que nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas e taxas 

processuais no importe R$557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), a que foi condenado nos termos da sentença 

retro, sendo R$144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um 

centavos) referente à Taxa Judiciária e R$413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) referente às Custas Judiciais. Fica cientificado 

que poderá acessar o site http://arrecadacao.tjmt.jus.br, selecionar o item 

Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento ou via Portal Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49286 Nr: 1676-11.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Cruz LTDA ME, Emerson 

Coutinho Nascimento, Carmem Lúcia Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos. Tendo em vista o decurso 

de prazo do pedido de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 55810 Nr: 138-58.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca do Bomdespaxo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, na forma requerida (fl. 149), autorizando-se que o 

faça em nome do advogado, uma vez que possui procuração com 

poderes específicos para receber e dar quitação (fl. 11).

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58118 Nr: 688-53.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Aurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa Rodrigues & Barbosa Rodrigues 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos quanto a certidão de 

decurso de prazo para o executado, informando se deseja a adjudicação 

do bem ou indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC, sob pena de arquivamento, em cumprimento a decisão de f. 

102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 66893 Nr: 2411-73.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Zoe de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, na forma requerida (fl. 114), autorizando-se que o 

faça em nome do advogado, uma vez que possui procuração com 

poderes específicos para receber e dar quitação (fl. 12).

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 66942 Nr: 2451-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devail Bomdespacho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, na forma requerida (fl. 108), autorizando-se que o 

faça em nome do advogado, uma vez que possui procuração com 

poderes específicos para receber e dar quitação (fl. 13).

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76255 Nr: 2941-43.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Trata-se de execução fiscal ajuizada por ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de DENIO PEIXOTO RIBEIRO, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pela desistência do feito, 

uma vez que a dívida já teria sido quitada (ref. 11).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, é de 

ser acolhido o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 
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jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90669 Nr: 1443-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nunes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução de título judicial ajuizada por MANOEL NUNES DE 

ARAUJO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, fora informado o pagamento da quantia executada 

por meio de precatório/RPV (ref. 80), sendo que a parte exequente 

pugnou pelo levantamento da quantia (ref. 77).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, considerando a procuração outorgada nos 

autos, com poderes específicos para receber, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia constante do documento de ref. 80 em nome da 

parte exequente, observando-se a conta bancária indicada à ref. 77.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente dando-lhe ciência acerca do 

levantamento de valores.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90834 Nr: 1502-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAO SU CHEN CAREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Sampaio Pacheco, Rosiléia de Paula 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238/B, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17568/O

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte requerida 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição de ref. 132, 

em que a parte requerente impugna a gratuidade concedida pelo juízo.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 1031-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Da análise da certidão do oficial de justiça (ref. 52), verifica-se que o 

executado Rafael não foi citado porque, segundo relato de sua genitora, 

encontra-se a maior parte do tempo no município de Nobres, sem 

informações de seu retorno.

O banco exequente, em petição de ref. 53 pugna pelo encaminhamento de 

nova carta precatória sem ônus, alegando o não cumprimento de suas 

finalidades. Todavia, antes da análise do pedido de expedição de nova 

carta precatória, a parte exequente deve especificar seus pedidos acerca 

da citação do executado, diligenciando e informando, por exemplo, sobre 

seu retorno àquele município, em qual endereço ele estaria ou mesmo se 

mudou-se para outra cidade, sob pena de ineficácia da missiva.

2 - Assim, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, requerendo o 

que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

3 – Em seguida, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 706-31.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Augusto Curvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Douglas Biancardini Jorge, Hotel Morro 

dos Ventos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André T. Curvo - OAB:6605, 

Carlos Augusto da Costa Marques - OAB:6792-E, Fabio Siviero 

Botelho da Silva - OAB:5929, Homero Marchezan - OAB:6624, 

Marcos Souza de Barros - OAB:3947, TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17277, Willian Khalil - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Houseman Thomaz Aguliari 

- OAB:16635, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665

 DECISÃO

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, danos 

morais e lucros cessantes, ajuizada por JOAQUIM AUGUSTO CURVO em 

face de HOTEL MORRO DOS VENTOS LTDA, ambos qualificados no 

encarte processual.

Tendo em vista que o acórdão restabeleceu a decisão que declarou 

prescritas as pretensões formuladas pelo autor, aliado ao pedido da parte 

reconvinte à fl. 421 e por se tratar de demanda de natureza autônoma, 

nos termos do artigo 343 do CPC, o processo deve prosseguir.

1 – Diante disso, considerando a ausência de autocomposição (fl. 343) e o 

lapso temporal das petições das partes acostadas às fls. 345/346, 

INTIMEM-SE as partes para informar, no prazo se 15 (quinze) dias se 

possuem interesse na produção de novas provas, sendo que, em caso 

positivo, deverá especificar de forma fundamentada a necessidade de 

produção de cada prova, sob pena de indeferimento.

2 - Após o prazo mencionado, com ou sem manifestação das partes, 

retornem os autos CONCLUSOS para análise do pedido, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da causa.

3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 19983 Nr: 625-04.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca da certidão e documentos de fls. 207/209 que evidencia 

a ausência de saldo remanescente nas contas vinculadas.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 35893 Nr: 1543-37.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Henryckhe da Silva Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença em que, interposto recurso de 

agravo de instrumento em face da sentença em embargos de declaração 

que reduziu as astreintes para o valor de R$ 17.241,00 (dezessete mil 

duzentos e quarenta e um reais).

A parte exequente, então, requer a expedição de RPV da quantia 

incontroversa reconhecida (fls. 172-v).

Analisando os autos, infere-se a existência de débito incontroverso.

1 – Dessa feita, DEFERE-SE o pedido formulado pela parte exequente.

2 – Decorrido o prazo para interposição de recurso da vertente decisão, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE a RPV, em favor da parte exequente.

3 – Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação.

4 – Após, AGUARDE-SE o deslinde do recurso de agravo de instrumento 

interposto, remetendo os autos conclusos após o seu epílogo.

5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 42433 Nr: 278-29.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilza Nascimento dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula a parte exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Depois de serem homologados os cálculos apresentados nos autos, 

foram devidamente expedidas as RPV/Precatório referentes aos valores 

devidos à parte autora.

Após o devido encaminhamento das RPV’s e do Precatório ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, houve a confirmação de valores 

em favor da parte autora.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, este Juízo JULGA EXTINTA a presente 

execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

CPC.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, na forma requerida (fl. 211), autorizando-se que o 

faça em nome do advogado, uma vez que possui procuração com 

poderes específicos para receber e dar quitação (fl. 12).

INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 45882 Nr: 1023-09.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482-B, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - OAB:14.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que já houve julgamento da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda 

Pública Municipal (fl. 412), ocasião em que foi determinado à parte 

exequente que apresentasse o cálculo atualizado da dívida em 

observância à decisão.

Apresentados os cálculos às fls. 415/418.

Como o feito já foi remetido em carga para pagamento no prazo legal sem 

cumprimento pela parte executada, EXPEÇA-SE a pertinente requisição 

para pagamento, independentemente de nova determinação.

2 – Com ou sem requerimentos formulados, CERTIFIQUE-SE nos autos e os 

façam CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65284 Nr: 1212-16.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramona Flores Martinez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson de Siqueira Xavier, Enir Aparecida de 

Siqueira, Jovinete Conceição de Siqueira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fl.52, uma vez que a requerida deve figurar 

no polo passivo da demanda que trata de reconhecimento de união estável 

post mortem, por se tratar de herdeira do falecido, já que a eficácia da 

sentença depende da citação de todos os herdeiros, nos termos do artigo 

114 do Código de Processo Civil.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – CERTIFICADO o decurso do prazo, remetam-se os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67479 Nr: 2876-82.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embracom Adiministradora de Consorcio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Robertino da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14176-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos atos tendo em vista o retorno 

negativo da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46702 Nr: 1171-20.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernando de Oliveira e Silva, Valéria Cristina de 

Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Fernandes Solva Alves, Valdir Alves 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adnilson Neto Oliveira Batista - 

OAB:OAB/MG 128.693, Victor Luciano de Oliveira - OAB:OAB MG 

158.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 
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para no prazo de 15 dias manifestar, quanto a devolução da Carta 

Rogatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63352 Nr: 3200-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Zenaide de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jucinei Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/MT, DIEGO MORAIS DA SILA 

- OAB:22685/O, Francisco de Paula Pinho - OAB:OAB nº 13.782-B, 

ROMILSON ALEXANDRE DDA SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos tendo em vista o decurso de 

prazo do pedido de dilação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75212 Nr: 2486-78.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa, Flavio Neves Costa, Raphael 

Neves Cotsa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Rodrigues Martins de Souza, 

Francisca Rodrigues Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 10 dias manifestar requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista resultado negativo da penhora Bacenjud.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010531-03.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL NUNES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010531-03.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: JOANIL NUNES 

DA GUIA EXECUTADO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos etc. Indefiro o 

pedido de id. 28402081, em razão da ausência de procuração nos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-42.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS OAB - 039.843.161-27 (REPRESENTANTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MARIA JOSE DOS SANTOS OI S.A Vistos 

etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

5 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-05.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JESSIKA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

5 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-12.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE DE PINHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES GREICIANE DE PINHO ALVES OI 

BRASILTELECOM Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

5 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-35.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TEODORO PEREIRA VIVO S.A. Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 
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ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

5 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-65.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DE MELO BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES RONIVAN DE MELO BENITES ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

5 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-34.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY MAXIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES NEURACY MAXIMO DA SILVA ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 
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que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo aos 

autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida 

plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do 

requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

6 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-85.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ROSALIA SOARES DOS SANTOS BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de fevereiro de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOIR PEREIRA PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ALDOIR PEREIRA PAIM BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 509 de 925



impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 11 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-86.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO MANOEL FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT5036-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar nos 

autos requerendo o que de direito, tendo em vista a devolução da carta 

precatória com diligência negativa juntada aos autos. Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de fevereiro de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VOLOCHKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MIRANDA COSTA OAB - GO33505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000170-02.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEANDRO 

VOLOCHKO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

MIRANDA COSTA POLO PASSIVO: UNIDAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILVO FRANCISCO SALVATORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS OAB - MT13040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA ORRO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO (REQUERIDO)

ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000171-84.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NILVO 

FRANCISCO SALVATORI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

CESAR ANTUNES DE BARROS POLO PASSIVO: ADELAIDE DE ALMEIDA 

ORRO e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-17.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ato ordinatório - 

Certidão Certifico, em atenção ao último despacho, que, de fato, o valor 

integral depositado nos presentes autos foi levantado em favor da parte 

exequente Dalva Lino dos Santos, por meio do Alvará de Levantamento n. 

230052-4 (fl. 161). Tal fato se justifica porque na data da expedição do 

referido alvará (15/04/2016), havia depositado nos presentes autos 

apenas o valor do primeiro depósito efetuado pelo executado, ou seja, R$ 

11.128,18 (fl. 157), constando no referido alvará a determinação de 

“levantamento do valor total para zerar a conta”. Porém, por coincidência, 

o alvará foi liberado na mesma data em que a parte executada efetuou o 

segundo depósito judicial no valor de R$ 408,87 (fl. 168), ou seja, em 

26/04/2016, quando protocolou seus embargos à execução e garantiu o 

juízo. E como constava no alvará a determinação de “levantamento do 

valor total para zerar a conta”, foi liberado em favor da exequente todo o 

montante que havia na conta judicial, ou seja, R$ 11.648,80, ficando a 

conta zerada. Dessa forma, diante do certificado acima, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para se manifestarem, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias. Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de fevereiro de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-55.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELIO COSTA DA SILVA 14273250144 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TILLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

RICHARD JAUNE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010437-55.2013.8.11.0024. REQUERENTE: EVANGELIO COSTA DA 

SILVA 14273250144 REQUERIDO: TILLO CONSTRUCOES E SERVICOS 

LTDA Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela parte exequente, uma 

vez que a obrigação de apresentar endereço para citação é sua e não 

deste juízo. Deverá, em sendo o caso, diligenciar no sentido de apresentar 

endereço para citação por intermédio do sócio administrador. Restando 

silente, encaminhem-se os autos ao juiz leigo para elaboração de projeto 

de sentença, na forma do art. 53, § 4°, da Lei n° 9.099/1995. 

Intime-se.Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-08.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SILVA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010089-08.2011.8.11.0024. EXEQUENTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA EXECUTADO: CRISTIANO SILVA DE ANDRADE Vistos, etc. Indefiro 

o pedido de penhora do veículo automotor, conforme requerido às fls. 

68/69, uma vez que, conforme extrato de fl. 69/70, pertence a terceiro, 

que não o executado. Ademais, não há provas, conforme alegado na 

petição de fls. 72/78 que o executado componha o quadro societário da 

empresa, anterior proprietária do veículo. Nesse mesmo sentido, cumpre 

destacar que não restou demonstrada documentalmente a existência de 

fraude à execução. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos indicando bens passíveis 

de penhora. Restando silente, encaminhem-se os autos ao juiz leigo para 

elaboração de projeto de sentença, na forma do art. 53, § 4°, da Lei n° 

9.099/1995. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010592-58.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010592-58.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

BORGES EXECUTADO: CLAUDIO GONCALVES DA SILVA Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de nova penhora ‘on line’, uma vez que já houve tentativa 

frustrada, conforme extrato ID 10220008. Ademais, não há informações 

sequer que o executado utiliza de serviço de cartão de crédito ou possua 

Carteira Nacional de Habilitação para que seja feito eventual 

bloqueio/suspensão, de modo que os pedidos se mostram improváveis. 

Ressalto que cabe à parte exequente indicar bens passíveis de penhora, 

nos termos do art. 798, II, ‘c’, do Código de Processo Civil. Dessa forma, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste nos autos indicando bens passíveis de penhora. Restando 

silente, encaminhem-se os autos ao juiz leigo para elaboração de projeto 

de sentença, na forma do art. 53, § 4°, da Lei n° 9.099/1995. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT7920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000324-88.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: LUCIANA DIAS CORREA 

EXECUTADO: ADRIANO AMBROSIO PEREIRA Vistos, etc. I. Defiro o pedido 

de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes 

por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II. Indefiro o pedido de ofício à Presidência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por inexistir provas 

que o executado tenha sido, de fato, nomeado administrador judicial em 

processos de recuperação judicial. Ademais, convém anotar que, mesmo 

que comprovado tal fato a medida seria demasiadamente rigorosa, uma 

vez que a nomeação (ou eventual destituição) de administrador judicial 

ocorre por discricionariedade do juízo que conduz o processo. Indefiro 

também o pedido de ofício à empresa em que o executado figura como 

administrador judicial, uma vez que tal pedido é incabível, sobretudo 

quando não existem provas nesse sentido. III. Dessa forma, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos 

autos indicando bens passíveis de penhora. IV. Restando silente, 

encaminhem-se os autos ao juiz leigo para elaboração de projeto de 

sentença, na forma do art. 53, § 4°, da Lei n° 9.099/1995. V. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TELLES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1001297-43.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: EDILSON 

TELLES DE AMORIM Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela parte 

autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o esgotamento das 

tentativas de obter informações sobre o endereço da parte requerida. 

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da 

CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para 

apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” II. 

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. III. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

Código de Processo Civil). Escoado o prazo mencionado no parágrafo 

anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois 

casos o silêncio deverá ser certificado. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000689-11.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: DARCI 

RODRIGUES FERREIRA Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela 

parte autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o 

esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da 

parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe ao 

Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte diligenciar 

no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. Neste 

sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” II. Destarte, deverá a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. III. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, Código de Processo Civil). Escoado o prazo 

mencionado no parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos 

conclusos. Nos dois casos o silêncio deverá ser certificado. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE AUXILIADORA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000688-26.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: JANICE 

AUXILIADORA DA SILVA Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela 

parte autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o 

esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da 

parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe ao 

Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte diligenciar 

no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. Neste 

sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” II. Destarte, deverá a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. III. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, Código de Processo Civil). Escoado o prazo 

mencionado no parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos 

conclusos. Nos dois casos o silêncio deverá ser certificado. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOUZA AMBROZIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000772-27.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: JOEL 

SOUZA AMBROZIO Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela parte 

autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o esgotamento das 

tentativas de obter informações sobre o endereço da parte requerida. 

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da 

CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para 

apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” II. 

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. III. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

Código de Processo Civil). Escoado o prazo mencionado no parágrafo 

anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois 

casos o silêncio deverá ser certificado. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES DO REGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000759-28.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: JOSE 

MENDES DO REGO Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela parte 

autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o esgotamento das 

tentativas de obter informações sobre o endereço da parte requerida. 

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da 

CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para 

apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” II. 

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. III. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

Código de Processo Civil). Escoado o prazo mencionado no parágrafo 
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anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois 

casos o silêncio deverá ser certificado. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-50.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000764-50.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: 

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA Vistos, etc. I. Indefiro o pedido 

apresentado pela parte autora, uma vez que não resta comprovado nos 

autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe 

ao Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte 

diligenciar no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. 

Neste sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de 

informações à Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” II. Destarte, deverá a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. III. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, Código de Processo Civil). Escoado o prazo 

mencionado no parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos 

conclusos. Nos dois casos o silêncio deverá ser certificado. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA ANA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000694-33.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: JOSEFA 

ANA DOS REIS Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela parte 

autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o esgotamento das 

tentativas de obter informações sobre o endereço da parte requerida. 

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada. Neste sentido é o art. 476 da 

CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para 

apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.” II. 

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção. III. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

Código de Processo Civil). Escoado o prazo mencionado no parágrafo 

anterior, com ou sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois 

casos o silêncio deverá ser certificado. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000774-94.2019.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: JOSE 

MARIA DE OLIVEIRA Vistos, etc. I. Indefiro o pedido apresentado pela 

parte autora, uma vez que não resta comprovado nos autos o 

esgotamento das tentativas de obter informações sobre o endereço da 

parte requerida. Neste contexto, convém frisar que não cabe ao 

Magistrado adotar tais providências, já que é atribuição da parte diligenciar 

no sentido de tentar localizar o endereço da parte demandada. Neste 

sentido é o art. 476 da CNGC: “Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição.” II. Destarte, deverá a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o endereço atualizado da parte 

requerida, sob pena de extinção. III. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte, pessoalmente, para que supra a omissão no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 485, §1º, Código de Processo Civil). Escoado o prazo 

mencionado no parágrafo anterior, com ou sem resposta, tragam os autos 

conclusos. Nos dois casos o silêncio deverá ser certificado. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUISA FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO JONAS RICCI (REU)

AMARILDO JONAS RICCI - ME (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000055-78.2020.8.11.0024. AUTOR: PATRICIA LUISA FRATARI DA 

SILVEIRA TAVARES REU: AMARILDO JONAS RICCI - ME, AMARILDO 

JONAS RICCI Vistos, etc. Acolho o pedido de fl. 64/67, de modo que 

determino à secretaria seja providenciada outra data para a audiência 

designada anteriormente. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10/2020-CA

A Exma. Sra. Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de 
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Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colider/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

Considerando o Edital nº 1/2020-DF, que designou o dia 16 de fevereiro de 

2020, para a realização do Teste Seletivo para Recrutamento de 

Estagiários desta Comarca;

 RESOLVE:

Art. 1º CONVOCAR os servidores abaixo relacionados para, sob a 

Coordenação do primeiro, auxiliarem na aplicação do teste seletivo para 

recrutamento de estagiários, no dia 16/02/2020, devendo os mesmos 

comparecerem ao local da prova com uma (01) hora e meia de 

antecedência, devidamente trajados.

Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, matrícula 20448;

Ana Maria Guimarães, analista judiciário, matrícula 32758;

Flávia Liziana Vacaro de Aquino Monguinin, auxiliar judiciário, matrícula ;

Francieli Mocci Gaiardoni, analista judiciário, matrícula ;

Irene Celiane Luque, auxiliar judiciário, matrícula ;

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana, analista judiciário, matrícula 33999;

Elaine de Paula da Silva, técnica judiciária, matrícula ;

Fernanda Stecca Cioni, analista judiciário, matrícula 22577;

Neuride Antônia Nunes, analista judiciária, matrícula 21425;

Arnaldo Leite Albuquerque, agente de infância, matrícula 8316.

Art. 2º CONVOQUE-SE, ainda, o servidor Douglas Ferreira Corsini, analista 

judiciário, matrícula 20448, para as providências administrativas 

necessárias acerca da realização do certame, na data de 15/02/2020.

Art. 3º ANOTE-SE o crédito das horas trabalhadas no sistema de banco 

de horas.

Publique-se, Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como afixando-se 

cópia no átrio do Fórum para conhecimento de todos.

Colíder, 11 de fevereiro de 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001821-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001821-85.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

FATIMA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de “ação ordinária previdenciária de restabelecimento de 

auxílio-doença c/c pedido de conversão em benefício de aposentadoria 

por invalidez c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela” ajuizada por 

DERNIVALDO PEREIRA CANGUÇU em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Em decisum de id. 15888767, o Juízo postergou 

a análise da tutela de urgência pleiteada para após a realização de perícia 

médica judicial. O laudo pericial respectivo fora encartado ao id. 20679266, 

o qual atestou a incapacidade total e permanente da autora para o labor. 

Contestação do INSS é vista ao id. 21469426. Impugnação à contestação 

consta ao id. 22185915. Vieram os autos conclusos para deliberações. É 

o que merece registro. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, há 

de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a 

concessão da tutela, não implica em conhecimento do mérito, constituindo 

tão somente uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, 

pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do 

processo. Tais requisitos consistem na comprovação da existência do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da 

tutela ora tratada. Ademais, é necessário, igualmente, que “a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

CPC). Compulsando calmamente os autos, é possível aferir, em um juízo de 

cognição sumária, a existência de fundamentos para o deferimento da 

tutela de urgência vindicada, haja vista os documentos médicos acostados 

à inicial e o laudo pericial de id. 20679266 (elaborado por médico nomeado 

pelo Juízo). Nesta senda, ante o quadro apresentado, o perigo da demora 

estaria em mitigar um auxílio devido à parte autora, que tem o condão de 

ajudá-la em sua subsistência e no tratamento de sua moléstia. Nesse 

sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE 

LABORATIVA – AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 

273 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames, laudos e atestados médicos no sentido de 

demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de 

dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a 

concessão da tutela antecipatória para a concessão do auxílio-doença é 

medida que se impõe. (AI 8666/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Destarte, tenho que o pedido 

de tutela de urgência pleiteado merece guarida. Ante o exposto, CONCEDO 

o pedido de tutela de urgência pleiteado, pelo que DETERMINO ao INSS que 

implante, no prazo de trinta dias, o benefício de auxílio-doença à parte 

autora. No mais, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-39.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERQUEIRA COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000037-39.2019.8.11.0009. AUTOR(A): APARECIDA 

CERQUEIRA COUTO REU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT 

Vistos. Trata-se de “ação previdenciária de restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez e restituição de valores c/c pedido de 

antecipação de tutela” tendo como partes as em epígrafe, em que a parte 

autora postula a análise da tutela de urgência requerida na inicial. Pois 

bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob 

um juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da 

requerente. De proêmio, cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez estão revestidos da cláusula rebus 

sic stantibus, a indicar que perduram enquanto presentes os motivos (no 

caso, a incapacidade laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que 

estabelece o art. 101, caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a 

autarquia submeter o autor à perícia médica, a teor do disposto no 

permissivo legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento 
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na via judicial do direito ao recebimento de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez não garante à parte autora a percepção 

perpétua do benefício e a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, em 

que pese existir documento médico particular atestando a enfermidade da 

autora, o seu teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara a 

incapacidade laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor 

elucidação dos fatos, o que será possível apenas por meio de um juízo de 

cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem ou não direito à 

manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. 

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, impugná-la. 

Então, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001163-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI NICOLAU DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELICE RODRIGUES SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001163-27.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LEVI 

NICOLAU DE MELO REQUERIDO: VALDELICE RODRIGUES SANTANA 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a 

qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte. 

Considerando a natureza dos direitos em litígio e tendo o autor 

expressamente dispensado sua realização na inicial, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 

139, inc. VI, e Enunciado nº. 35 da ENFAM). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação à pretensão autoral. Com o aporte da peça contestatória, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo e no prazo legal, impugná-la. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002331-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002331-35.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

GEOVANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: JOÃO MYGUELL DA 

ROCHA SILVA Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 19 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer ,independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, data da assinatura eletrônica.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CARBO GUTIERREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 12/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001413-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REU)

G. D. E. D. M. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO(A))

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001413-94.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOEL DOS 

REIS REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c.c. 

pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim de que providenciem, para JOEL 

DOS REIS, portador de doença arterial coronariana grave, HAS – 

Hipertensão Arterial Sistêmica, DLP Mista – Hiperlipodemia mist, 

Labirintopatia, Insuficiência cardíaca, DAC Grave, Poliartrose e Gastrite , 

cirurgia de revascularização miocárdica e os medicamentos dicloridrato de 

betaistina, ácido acetilsalicílico de liberação entérica com revestimento 

resistente a ácido, cloreto de potássio e cloridrato de ciclobenzapina. Daí a 

parte requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a 

parte requerida providencie o fornecimento do(s) procedimento(s) e 

medicamento(s) prescrito(s). Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para exame do pedido de tutela de urgência (Num. 

15005088 - Pág. 1/2), o qual sobreveio e foi acostado aos autos (Num. 

15234479 - Pág. 1/11). Indeferiu-se a petição inicial em parte no tocante 

aos medicamentos pleiteados. Contudo, concedeu-se o pedido de tutela de 

urgência quanto ao procedimento cirúrgico de revascularização 

miocárdica. O Município de Colíder apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, alega o 

dever de respeitar as leis orçamentárias e ressalta o comprometimento 

com a isonomia e o acesso universal à saúde. Diz ainda que cabe apenas 

ao Estado o fornecimento do procedimento, razão pela qual requer o 

julgamento improcedente do pedido (Num. 16267787 - Pág. 1/5). 

Impugnação à contestação (Num. 16515312 - Pág. 1/7). O Estado de Mato 

Grosso, em contestação, argumenta a ausência de necessidade de 

fornecer medicamentos não contemplados pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS. Alega o dever de respeitar as leis orçamentárias e ressalta o 

princípio da reserva do possível e o comprometimento com a isonomia e o 

acesso universal à saúde. Diz ainda ser impertinente a aplicação da multa 

diária e os valores veiculados no presente feito, demandando a utilização 

da tabela do SUS como parâmetro e requerendo o julgamento 

improcedente do pedido (Num. 15864794 - Pág. 1/12). A parte autora 

informou o descumprimento da tutela de urgência (Num. 17019109 - Pág. 

1/3). Instado à manifestação, o ente ministerial pugnou pela intimação da 
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parte requerida a fim de providenciar o imediato cumprimento do 

procedimento cirúrgico em tela (Num. 17061249 - Pág. 1/4). Foi certificado 

a ausência de cumprimento da tutela de urgência concedida (Num. 

19360284 - Pág. 1). O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento 

antecipado da lide (Num. 20047235 - Pág. 1/2). É O SUCINTO RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, malgrado os argumentos 

defensivos, não há como ser acolhida a preliminar arguida pelo Município 

de Colíder. É que a saúde constitui-se como direito difuso e a um só tempo 

individual, daí porque, não havendo o regular atendimento na rede pública 

de serviço, como infelizmente tem sido a regra, resta ao cidadão 

unicamente a via judicial, sua última salvaguarda, integrante do mínimo 

existencial para a satisfação de seus direitos básicos, tudo na forma dos 

arts. 6º e 196 e seguintes da CRFB/88 c.c. o art. 2º, “caput”, da Lei 

8.080/90. Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao 

julgamento do mérito. Nos termos do art. 355, I, do CPC, julgo 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, uma vez que 

inexiste necessidade de produção de outras provas. Segundo o art. 6º, 

caput, da CF, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma da Carta Magna. E mais, segundo o gizado pelo art. 196 da CF, a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Pois bem, o Poder Constituinte definiu 

que a saúde é um direito de todos, incumbindo os Entes Federativos de 

garanti-lo ao cidadão por meio do acesso ao Sistema Único de Saúde - 

SUS. Nesta senda, é evidente que o autor é titular do direito subjetivo à 

saúde e para exercê-lo pode exigir uma prestação positiva do Estado. 

Com efeito, a documentação colacionada aos autos demonstra que o 

paciente é portador de doença arterial coronariana grave, HAS – 

Hipertensão Arterial Sistêmica, DLP Mista – Hiperlipodemia mist, 

Labirintopatia, Insuficiência cardíaca, DAC Grave, Poliartrose e Gastrite, a 

demandar atendimento imediato. Dessa forma, o autor fez prova do fato 

constitutivo do direito do paciente (art. 373, I, do CPC), o qual está 

amparado nos artigos 6º e 196, ambos da CF, e na Lei n. 8.080/90, por 

meio dos documentos anexos, demonstrando que ela faz jus ao 

tratamento de saúde almejado. Ademais, ao contrário do que alega a parte 

requerida, o fornecimento do tratamento de saúde almejado pelo paciente 

reforça o princípio da universalidade do acesso à saúde. Ora, é a inércia 

da parte requerida ao deixar de fornecer um tratamento ao qual o paciente 

tem direito é que fere a universalidade do acesso à saúde, pois ser 

universal significa ser garantido a todos independentemente de 

verificação de alguma condição. Aliás, é da própria universalidade da 

cobertura do direito à saúde que se dessume que o atendimento deve ser 

gratuito e independentemente de comprovação da hipossuficiência. É de 

simplicidade franciscana o raciocínio que se o Sistema Único de Saúde for 

destinado apenas àqueles que não podem pagar por um tratamento 

médico, o acesso deixará de ser universal. Logo, exigir que o autor 

comprove hipossuficiência financeira para ser atendido pelo SUS fere de 

morte o art. 198 da CF. Outrossim, a fixação de multa diária é plenamente 

cabível à espécie, uma vez que compatível e suficiente para compelir a 

parte requerida a cumprir a obrigação eventualmente determinada 

judicialmente. Inclusive, é neste sentido o entendimento da hodierna 

jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O 

SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE 

RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973) SE APLICA APENAS 

AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO (R$ 500,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR 

ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSTITUTO DESPROVIDO. 1. A 

Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina 

a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, 

nos termos do art. 543-C do CPC/1973, somente é dirigido aos Tribunais de 

segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados 

ao STJ. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da 

jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa 

contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No 

caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973 

para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria 

fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante. 3. 

Na hipótese, o valor de R$ 500,00 não se mostra excessivo, a ensejar a 

sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de 

hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. 4. 

Agravo Regimental do Instituto desprovido.” (AgRg no AREsp 646126 / PE 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2014/0337312-5 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Data 

da Publicação/Fonte DJe 05/04/2017). Portanto, não há falar em 

impertinência da multa diária, uma vez que plenamente compatível a sua 

aplicação para compelir a parte requerida a fornecer o procedimento 

cirúrgico ao paciente. Ressalta-se que a tabela de valores do SUS 

sabidamente apresenta valores defasados, pelo o que a sua adoção pode 

servir como obstáculo à concretização do direito à saúde da paciente, 

motivo pelo qual deve o autor se valer de outros métodos para 

eventualmente executar a sentença. Insta frisar que se a parte requerida 

simplesmente se utilizar da estrutura do SUS para providenciar o 

tratamento ao paciente – o que é plenamente possível no caso trazido à 

baila -, não se fará necessário o bloqueio de valores para o pagamento da 

cirurgia. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a 

qual consiste em providenciar procedimento cirúrgico de revascularização 

miocárdica em favor do paciente JOEL DOS REIS, incluindo o pré e 

pós-operatório que se fizer necessário. Acaso inexistente vaga no 

sistema público, DETERMINO que a parte requerida custeie o tratamento 

por meio da rede privada, inclusive, em outro Estado da Federação se 

assim necessário. Para o caso de descumprimento das determinações 

supramencionadas, mantenho a multa astreinte diária cominada no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo pagamento caberá, em regime 

solidário, à parte requerida e ao gestor público. Deixo de condenar o polo 

passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no 

art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de 

condenar o polo passivo, outrossim, em honorários advocatícios, 

considerada a postulação da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 

421 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Cientifique-se a Defensoria 

Pública e o Ministério Público. Transitada em julgado, abra-se vista dos 

autos ao autor para que informe se a obrigação foi satisfeita. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder–MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001358-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. A. D. (EXEQUENTE)

V. H. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DELIANE ALMEIDA OAB - 019.114.391-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001358-80.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: V. H. A. 

D., T. A. A. D. REPRESENTANTE: LEILA DELIANE ALMEIDA EXECUTADO: 

ADEMIR DOSSO Vistos. PROCEDA-SE com a habilitação aos autos do 

advogado da parte executada (ID 17373290). Observa-se que o 

executado compareceu espontaneamente aos autos. Assim, INTIME-SE a 

parte executada quanto ao teor da decisão de ID. 13720866, bem como 

para que se manifeste no prazo lá assinalado, nos termos que entender 

conveniente. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-89.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000939-89.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LUCIANE 

FERREIRA DA COSTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, presumida a hipossuficiência pela 

postulação pela Defensoria Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do 

NCPC. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. Instadas 

a se manifestarem, as partes requeridas consentiram com o pleito retro 

(Num. 23528141 - Pág. 1 e Num. 24514125 - Pág. 1), razão pela qual o 

ente ministerial não se opôs à extinção do feito (Num. 23722445 Pág. 1). 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais 

valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 

05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000109-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. G. Z. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000109-94.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

SILMARA TEODORO DOS SANTOS SERGIO REQUERIDO: NESTOR ANDRE 

GODOY ZEBALHO Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, 

bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze dias): a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência; b) Após cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, 

verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001188-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

WANDERLEI SODER OAB - 853.690.981-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001188-11.2017.8.11.0009. REQUERENTE: M. V. 

S. S. REPRESENTANTE: WANDERLEI SODER REQUERIDO: ESTE JUIZO 

Vistos. ACOLHO a cota ministerial retro. Assim, INTIME-SE a genitora da 

menor para, em cinco (5) dias, informar nos autos sobre a regularização 

da guarda da infante, a fim de proceder com o levantamento do alvará 

deferido nestes autos. Após, à conclusão para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 2647-51.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA DE A. V. GONÇALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Faço averbar a minha SUSPEIÇÃO para atuar no feito, com fulcro no art. 

145, § 1º, do CPC.

ENCAMINHEM-SE, imediatamente, os autos para o Magistrado substituto, 

sem prejuízo das anotações praxe.

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44352 Nr: 1221-67.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ FEITOZA, MARIA APARECIDA 

FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:PR 

- 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção, formulado 

às fls. 106-112.2 – Ademais, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, 

em que pese os pedidos de pesquisa via INFOJUD, RENAJUD e INFOSEG 

de fl. 104, determino que, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos o comprovante de pesquisa de bens junto 

ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços 

Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou 

PROCOB, vez que cabe à parte tal diligência. 3 - Se indicado bens a 

penhora, desde já DETERMINO que EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder desde logo à avaliação, ao 

passo que o valor deverá constar do termo ou auto de penhora.4 - Sendo 

frutífero o item “3”, INTIME-SE o executado, conforme preceitua o artigo 

841 e seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias. 5 - Caso a busca seja infrutífera 

e intimado o exequente não se manifestar, SUSPENDO a execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, período em que também ficará suspensa a 

prescrição, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.6 - Decorrido o prazo 

de um ano sem manifestação do exequente, começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC).7 - Após o decurso do 

prazo do item 5, DETERMINO que os autos aguardem no arquivo, mediante 

baixa no relatório de estatísticas forenses (art. 1.149 da CNGC).8 - 
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Encontrados bens penhoráveis, os autos poderão ser desarquivados a 

qualquer tempo para prosseguimento da execução.9 - Por fim, DETERMINO 

que se apense o presente feito aos autos de código 44351 e 48612.Às 

Providencias.Colíder/MT, 10 de fevereiro de 2020.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44705 Nr: 1565-48.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR AGOSTINI MANICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Autos nº: 2007/99.

Código Apolo nº: 44705.

Vistos, etc.

Por cautela, INTIME-SE novamente a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre o petitório de fl. 131, valendo o silêncio 

como concordância do pagamento integral do débito.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.36

Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54253 Nr: 1690-11.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SIDNEY NAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Autos nº: 1690-11.2010.811.0009Código nº: 54253Vistos, etc.Trata-se de 

cumprimento de sentença (fls. 179-181, 183-185) proposto por Alexandre 

Alvim da Fonseca e Aparecido Sidney Nava, respectivamente, em face de 

Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.Intimado, 

o executado manifestou à fl. 188 informando o depósito do montante 

referente ao pagamento da condenação, no importe de R$ 21.120,72 

(vinte e um mil, cento e vinte reais e setenta e dois centavos). Ao final 

pugnou pela extinção da ação nos termos do art. 924, II, do CPC.O 

exequente, às fls. 196-198, manifestou informando que o pagamento foi 

realizado de forma parcial, devendo prosseguir o feito quanto aos valores 

remanescentes, a saber, o crédito decorrente de honorários de 

sucumbência. À fl. 208, foi expedido alvará referente ao crédito do 

exequente Aparecido Sidney Nava.Instado, o executado, à fl. 209, 

informou o depósito do montante referente ao pagamento dos honorários 

de sucumbência no valor de R$ 4.905,51 (quatro mil, novecentos e cinco 

reais e cinquenta e um centavos). O exequente, por sua vez, às fls. 

211-212, manifestou concordância com o quantum depositado, 

requerendo seu levantamento.Vieram os autos conclusos.É o relato do 

necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a 

obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte do executado, conforme fls. 188 e 209, a extinção do feito é medida 

que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.2 - Sem 

custas .Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 06 de fevereiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54975 Nr: 2413-30.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBV, EDNA BONETTI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DOS SANTOS VERGILIO, PAULO 

SÉRGIO DOS SANTOS VERGILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 Autos nº: 2413-30.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54975.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, 

da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo a Secretaria desta Vara, designar data para realização 

de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível.

 INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82568 Nr: 3626-03.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3626-03.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 82568.

Vistos, etc.

1 - Em que pese o pedido de penhora online de fl. 63, indefiro por ora, haja 

vista a ausência de citação do devedor acerca da decisão que constituiu 

o título executivo, conforme retorno negativo do AR expedido à fl. 61.

2 - Portanto, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar o endereço atualizado do devedor.

3 - Após, com o endereço, cumpra-se a decisão de fl. 35.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88655 Nr: 1831-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MS 15359-B, FABIO KADI - OAB:107.953 SP

 Autos nº: 1831-88.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88655.

Vistos etc.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, 
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da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo a Secretaria desta Vara, designar data para realização 

de Sessão de Conciliação conforme pauta disponível.

 INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 1629-43.2016.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, DIONE APARECIDA PERLIN TEODORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, na importância de R$ 122.014,56 (cento e 

vinte e dois mil, quatorze reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de 

correção monetária a partir do inadimplemento da obrigação e juros de 

mora a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 701 do CPC.Converta-se o mandado 

inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).Prossiga-se na forma 

prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil.2 

– Quanto ao pleito de fl. 274, por ora, tenho pelo seu indeferimento, uma 

vez que tal pedido poderá ser formulado e analisado após o cumprimento 

do mandado executivo, que cientificará o requerido/executado acerca da 

possibilidade de, não ocorrendo o pagamento da dívida, ser-lhe penhorado 

valores ou bens em seu nome, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Colíder/MT, 10 de fevereiro de 2020.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55583 Nr: 137-89.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RIBEIRO NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a determinação de fls. 127, expedi 

a Requisição de Pequeno Valor e posteriomente a mesma será 

encaminhada ao INSS para cumprimento. Entretanto, ao providenciar as 

cópias necessárias para anexar, verifiquei que não consta nos autos 

Procuração com poderes expressos para receber e dar quitação, 

conforme item D da Requisição. Por esta razão, INTIMO o douto advogado 

e faço os autos conclusos aguardando novas determinações. O referido é 

verdade.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97246 Nr: 257-59.2016.811.0009

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO GOMES DA SILVA, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos: 257-59.2016.811.0009 – Código: 97246

Sentença

Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental do acusado LUCELIO GOMES 

DA SILVA.

O laudo encontra-se encartado às fls. 40/44.

As partes se manifestaram às fls. 49/51-v, concordando com o resultado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

Pois bem, à época dos fatos o réu era inteiramente incapaz de 

determinar-se, conforme concluiu a perícia, e considerando que não 

houve oposição das partes quanto o laudo, é caso de aplicação do artigo 

151 do Código de Processo Penal, prosseguindo-se a ação penal.

 Desta feita, HOMOLOGO o respectivo laudo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o 

incidente de insanidade mental, para o fim de considerar o réu LUCELIO 

GOMES DA SILVA inteiramente incapaz de autodeterminar-se.

DETERMINO o prosseguimento da ação penal para que seja apurada 

eventual autoria e materialidade do fato imputado ao periciado.

TRASLADE-SE cópia deste decisum, bem como do Laudo Pericial de 

Insanidade Mental ao processo principal (autos cód. 91843 – apenso).

Anoto, finalmente, quanto ao pedido do parquet para que este 

procedimento se mantenha apenso aos autos da ação penal (cód. 97843), 

nos termos do artigo 153, do Código de Processo Penal, não merece 

guarida. Isso porque, em que pese o supracitado artigo dizer que os autos 

do incidente, depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo 

principal, tal medida, a meu sentir, se monstra desnecessária, haja vista 

que cópia do respectivo laudo será trasladada para ação penal por força 

desta sentença, de maneira que não vislumbro razões para manter os 

autos apenso.

Com o trânsito em julgado e, cumpridas as determinações acima, 

ARQUIVE-SE.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-88.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000316-88.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDIO LEME 

ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 11 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DA SILVA OAB - 411.336.681-00 (REPRESENTANTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000321-13.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EDSON RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 
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POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-80.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO KARASIAKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000323-80.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:GERMANO 

KARASIAKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-50.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

UELDON BRUNO CARVALHO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000325-50.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:UELDON BRUNO 

CARVALHO LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-57.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-57.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:HOMERO DE 

SOUZA MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE ALVES 

MARCAL POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001086-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PEREIRA NIZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E B DE LIMA - TECIDOS E CONFECCOES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) executada(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da decisão de id. 29102867, bem como para efetuar 

o pagamento integral e remanescente do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, incidindo-se juros, atualização monetária, além de multa de 10% 

sobre o valor do crédito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 17/2020-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO o art. 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, 

art.23, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 04, de 15/10/90 – Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado e Ato Regulamentar nº 04/99/CM, 

de 01/10/99, que dispõem sobre a regulamentação do Programa de 

avaliação de desempenho do Estágio Probatório dos servidores Públicos.

 CONSIDERANDO o Provimento nº 001/2012/CM, bem como ser 

indispensável ao Departamento de Recursos Humanos e ao Servidor em 

Estágio Probatório a realização de Avaliação para a homologação da 

efetivação.

 RESOLVE:

 Art. 1° - DESIGNAR os servidores Marco Gomes Cardoso, matrícula nº 

9732, Gestor Administrativo III e Shirley Regina Ribeiro, Gestora Judiciária, 

Matrícula nº 23620, ambos lotados nesta Comarca, para comporem, 

juntamente com o MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum, a Comissão de 

Análise de Desempenho do Estágio Probatório dos servidores lotados no 

Fórum desta Comarca.

 P.R.I.C. Remeta-se cópia desta Portaria, ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Comodoro-MT, 07 de Fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001778-03.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 
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portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001772-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001820-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001826-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-96.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74191 Nr: 820-73.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO MENEGAT, IOLENE PEREIRA MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELI DA SILVA OLIVEIRA, CINARA MELO 

LALUCCI, MILSOM ANDRADE CAETANO GRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:14465/B, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVELI DA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

05774295826, Rg: 17770621, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação Publicana 

Reivindicatória/Declaratória de Nulidade de Ato Injusto de Terceiro, 

proposta por Celito Menegat e Iolene Pereira Menegat, em desvafor de 

Eveli da Silva Oliveira; Cinara Melo Lacucci e Milson Andre Caetano Grilo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Recebo a inicial em todos os seus termos. 

CITEM-SE os requeridos por meio de carta precatória, para, querendo, 

contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão como aceitos os fatos descritos 

na inicial dos autores, nos termos dos artigos 285, 297 e 319 do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 11 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77142 Nr: 2040-09.2015.811.0046

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON RODRIGUES, Filiação: Maria do 

Carmo Rodrigues e Benedito Rodrigues Filho, natural de Goiânia-GO, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em vista da inércia da parte autora em constituir novo 

advogado, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em custas 

processuais e em honorários advocatícios.Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 05 de setembro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98023 Nr: 5717-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA PAULINHO LTDA ME, PAULO 

RICARDO COUGHI PIMENTA, MARIA CRISTINA DOMINGUES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERAMICA PAULINHO LTDA ME, CNPJ: 

09619355000138, atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

RICARDO COUGHI PIMENTA, Cpf: 02071092147, Rg: 1917646-5, Filiação: 

Andreia Cristina Cuoghi e Paulo Cesar Domingos Pimenta, data de 

nascimento: 14/08/1990, brasileiro(a), solteiro(a), empresario, Telefone 

6599398811 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA CRISTINA 

DOMINGUES PIMENTA, Cpf: 46871756191. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de CERAMICA PAULINHO LTDA 

ME, PAULO RICARDO COUGHI PIMENTAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DIVÍDA ATIVA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14671/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/10/2016

 - Valor Total: R$12.152,99 - Valor Atualizado: R$12.152,99 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Primeiramente, tendo em vista as tentativas 

frustradas de localização dos executados, CITE-SE os por edital, para 

que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, 

pague a dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a 

penhora, a fim de garantir a execução, atentando-se para as regras 

contidas nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.Transcorrido in albis o prazo da resposta, será nomeado 

curador especial ao revel, qual seja a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.Conste no edital que o prazo para oferecimento de embargos 

é de 30 (trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada aos autos da 

prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme artigo 16, 

III, da Lei de Execução Fiscal.Não sendo pago o débito, nem garantido a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora ou arresto de 

bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, procedendo, desde 

logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação constar do auto de 

penhora. (artigo 13/LEF).No que tange o pedido de arresto em nome dos 

executados, considerando que a Fazenda Pública Estadual solicitou a 

citação por edital dos mesmos, não vislumbro no momento o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do 

CPC, já que a executado será devidamente citado e poderá responder a 

ação, sendo assim INDEFIRO o pedido.Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese de pronto 

pagamento, tais honorários são reduzidos em 50%. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de setembro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117126 Nr: 799-92.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FRANCO DA SILVA 70251630153, 

SUELI FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUELI FRANCO DA SILVA, Cpf: 

70251630153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/02/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de SUELI FRANCO DA SILVA 70251630153 e SUELI FRANCO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVÍDA 

ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

218115/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/06/2017

 - Valor Total: R$32.953,93 - Valor Atualizado: R$32.953,93 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista as inúmeras tentativas 

de localização do executado, defiro o pedido de fls. 39/40, destarte cite-se 

o executado por edital, para que, nos termos do art. 8º da Lei de 

Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida 

Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução, 

atentando-se para as regras contidas nos artigos 231 e 232 do Código de 

Processo Civil.2 - Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo 

da data da primeira publicação.3 - Caso a parte executada não se 

manifeste, desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. 4 - Conste no edital que o prazo para 

oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 

– Indefiro arresto online tendo em vista que a parte exequente não 

demostra risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano, nos 

termos do art. 300, CPC.6 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 12 de setembro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 1584-25.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA MARUERÊ LTDA - ME, MARIA 

IZABEL SARAIVA, LUIZ CARLOS TATAIRA TORRES, CLAUDINEI DA 

SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEREIRA MARUERÊ LTDA - ME, CNPJ: 

05634459000160, atualmente em local incerto e não sabido MARIA IZABEL 

SARAIVA, Cpf: 01018324194, atualmente em local incerto e não sabido 

LUIZ CARLOS TATAIRA TORRES, Cpf: 97619833234 e atualmente em local 

incerto e não sabido CLAUDINEI DA SILVA FERNANDES, Cpf: 

00503127159. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEREIRA MARUERÊ LTDA - ME, MARIA IZABEL SARAIVAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVÍDA ATIVA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4362/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$252.827,30 - Valor Atualizado: R$252.827,32 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se a parte executada, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, 

sob pena de penhora. II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo 

artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios 

com este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) .VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, 

requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser 

penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado.VII – Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 11 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100582 Nr: 1175-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA NOVA LACERDA LTDA, JOSÉ 

OSCAR DA SILVA LUCAS, LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA, VANIA COSTA 

SILVA, J. O DA SILVA LUCAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDREIRA NOVA LACERDA LTDA, CNPJ: 

09357241000167, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ OSCAR 

DA SILVA LUCAS, Cpf: 07070250010, atualmente em local incerto e não 

sabido VANIA COSTA SILVA, Cpf: 94046662115, Rg: 13666517, Filiação: 

Ana Costa da Silva e José da Silva, data de nascimento: 07/05/1980, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LUZIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 60414367120, Rg: 919938, Filiação: Irai Maria da Silva 

Oliveira e Eufrásio de Oliveira, data de nascimento: 13/12/1972, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido J. O DA SILVA 

LUCAS ME, CNPJ: 09357241000167. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PEDREIRA NOVA 

LACERDA LTDA, JOSÉ OSCAR DA SILVA LUCASE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 302/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/01/2017

 - Valor Total: R$361.036,90 - Valor Atualizado: R$361.036,92 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Primeiramente, INDEFIRO o pedido de requisição 

de informações sobre os endereços dos executados, uma vez que tal 

medida só é deferida em caráter excepcional.Ademais, ressalto que a 

certidão informa que não foi localizada nenhuma informação a respeito 

dos executados, assim, tendo em vista as tentativas frustradas de 

localização dos executados, CITEM-SE os por edital, para que, nos termos 

do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida 

acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos indicados na 

Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a 

execução, atentando-se para as regras contidas nos artigos 231 e 232 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, 

correndo da data da primeira publicação.Caso a parte executada não se 

manifeste, desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Conste no edital que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada 

aos autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, 

conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.Não sendo pago o débito, 

nem garantido a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora 

ou arresto de bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, 

procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação 

constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).No que tange o pedido de 

arresto em nome dos executados, considerando que a Fazenda Pública 

Estadual solicitou a citação por edital destes, não vislumbro no momento o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 

300 do CPC, já que os executados seram devidamente citados e poderá 

responder a ação, sendo assim INDEFIRO o pedido.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na 

hipótese de pronto pagamento, tais honorários são reduzidos em 50%. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 7043-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G DA SILVA ME, JOSE GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J G DA SILVA ME, CNPJ: 

18194609000104, Inscrição Estadual: 18.194.609/0001 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSE GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

13870195622, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE, EM DESFAVOR DE J G DA SILVA ME PELO NÃO 

ADIMPLEMENTO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SERVIÇOS” nº 

B41032269-3, firmado em 11.11.2014. Por força do referido instrumento, o 

devedor se obrigou a pagar a dívida negociada, cujo valor nominal (Valor 

Líquido Financiado) é de R$ 35.979,48 (trinta e cinco mil, novecentos e 

setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o principal será pago em 

36 (trinta e seis) prestações iguais e sucessivas de R$ 1.484,20 (um mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), ocorrendo o 

vencimento da primeira no dia 25/12/2014 e as demais em iguais dias dos 

meses subsequentes, com o vencimento da última no dia 25/11/2017. 

Ocorre, porém, que o devedor NÃO efetuou PAGAMENTO das 

PRESTAÇÕES de Nº 02(VENCIDA DIA 25/01/2015) ATÉ nº 36 (VENCIDA 

DIA 25/11/2017) AMORTIZANDO APENAS A PARCELA Nº 01 (VENCIDA 

DIA 25/12/2014).

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$104.456,20 - Valor 

Atualizado: R$104.456,17 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista as inúmeras tentativas 

de localização do executado, defiro o pedido de fls. 93/94, destarte cite-se 

o executado por edital, para que, nos termos do art. 8º da Lei de 

Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida 

Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução, 

atentando-se para as regras contidas nos artigos 231 e 232 do Código de 

Processo Civil.2 - Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo 

da data da primeira publicação.3 - Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, os autos devem ser remetidos à DPE, tão logo um defensor volte 

a atuar na comarca. 4 - Conste no edital que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme 

artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 - Não sendo pago o débito, nem 

garantido a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora ou 

arresto de bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, 

procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação 

constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).6 – Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na 

hipótese de pronto pagamento, tais honorários são reduzidos em 50%. 7 - 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 5635-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULHANO JONAS SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULHANO JONAS SOUZA SANTOS, Cpf: 

31532210817, Rg: 43.455.705-5, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de JULHANO JONAS SOUZA SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6409/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

 - Valor Total: R$10.233,76 - Valor Atualizado: R$10.233,76 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista as tentativas 

frustradas de localização do executado, cite-se o por edital para que, nos 

termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a 

dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de 

garantir a execução, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - Fixo o prazo de 30 (trinta) dias 

para o edital, correndo da data da primeira publicação.3 - Caso a parte 

executada não se manifeste, desde já nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.4 - Conste no edital que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado 

do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 - 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).6 - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Na hipótese de pronto pagamento, tais honorários são 

reduzidos em 50%. 7 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 03 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79180 Nr: 2859-43.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA CALHAU SOCORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SANTANA CALHAU SOCORÉ, 

Cpf: 05895466192, Rg: 2829808-0, Filiação: Maria de Lurdes Calhau e 

Antônio Socoré, data de nascimento: 08/06/1986, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), Telefone 99914-1142. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, por vislumbrar hipótese contida no artigo 621 

do Código de Processo Penal, DOU PROVIMENTO para o fim de constar na 

sentença:O delito de ameaça possui pena de detenção de 01 (um) a 06 

(seis) meses ou multa.Quanto à culpabilidade é acentuada, tendo em vista 

os diversos processos de violência domestica envolvendo o casal, 

inclusive a existência de duas medidas protetivas (Código 65992 e 66711). 

Quanto aos antecedentes, verifica-se às folhas 101/107 que existem 

outras ações penais tramitando nesta comarca em seu desfavor, todavia, 

considerando a ausência de sentença transitada em julgado quando da 

ocorrência do crime descrito no presente feito, não considero tal 

circunstancia desfavorável, tendo em vista o disposto na súmula n.º. 444 

do STJ. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque 

instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não 

existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. 

Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes, tendo em vista que de acordo com as 

informações prestadas aos autos, a vítima foi ameaçada em razão de uma 

discussão. Quanto às circunstâncias tenho que elas são as normais do 

tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao 

comportamento da vítima, no presente caso tal circunstancia se mostra 

desfavorável ao acusado, uma vez que em nada influenciou para a prática 

do delito.Logo, considerando que as circunstâncias judiciais não são de 

todo favoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 01 (um) 

mês e 15 (quinze) dias de detenção.Atento à circunstância agravante 

descrita no art. 61, II, “f” do código penal, posto que se trata de crime 

praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a 

mulher na forma da lei específica”, agravo a pena passando a dosá-la em 

02 (dois) meses de detenção.Não há circunstancias atenuantes.Nos autos 

também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual 

deixo de considerá-las.Sendo assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) 

meses de detenção. Publique-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 09 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90274 Nr: 2289-23.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO BATISTA DA SILVA, Cpf: 

83299157787, Rg: 1814032-7, Filiação: Denir Batista da Silva e Juarez 

José da Silva, data de nascimento: 08/11/1974, divorciado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de EDUARDO BATISTA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DIVÍDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1422/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/03/2016

 - Valor Total: R$3.380,85 - Valor Atualizado: R$3.380,85 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem. Remetam-se 

os autos para a procuradoria para que se manifestem acerca da 

devolução das correspondências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 15 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88294 Nr: 1599-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMADEXPORT - INDUSTRIA, COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA, ROGÉRIO GERALDO DA SILVA, EDINEIA 

MARQUES GONÇALVES, APARECIDO GOMES DA SILVA JUNIOR, 

NELDON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:5974

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO GERALDO DA SILVA, Cpf: 

53651685187, Rg: 08194831, Filiação: José Geraldo da Silva Filho e Ecidei 

Maria da Silva, data de nascimento: 26/03/1974, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de ROMADEXPORT - INDUSTRIA, 

COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA, ROGÉRIO GERALDO DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DIVÍDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4541/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$198.161,90 - Valor Atualizado: R$198.161,93 - Valor 

Honorários: R$0,00
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Despacho/Decisão: Diante do exposto REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade.No caso dos autos a jurisprudência é pacifica em 

afirmar que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa – CDA. “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

RECURSO DESPROVIDO. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 

1.104.900, Rel. Min. Denise Arruda, submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC, asseverou que não cabe exceção de pré-executividade em 

execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na 

Certidão de Dívida Ativa - CDA.É que a presunção de legitimidade 

assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o 

ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, 

demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no 

âmbito dos embargos à execução” (AI 120667/2014, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 23/11/2015)“TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA E 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME CONSTOU NA CDA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. 1. "A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória" (Súmula 393/STJ). 2. Não comprovada de plano a data 

de entrega da declaração constitutiva do crédito referente a PASEP do 

período de 01.02 e 01.08.2000, é impossível verificar a ocorrência da 

prescrição. Esse ônus competia aos executados, considerando a 

presunção de liquidez e certeza de que goza a dívida ativa regularmente 

inscrita. 3. Consumou-se a prescrição para exigir o crédito referente a 

multa do lançamento suplementar do IRPJ, constituído com a notificação à 

contribuinte em 10.04.1997, porque a execução fiscal somente foi ajuizada 

em 02.12.2009. Os pedidos de adesão a parcelamento do débito não 

interferiram na contagem do prazo prescricional, porque o primeiro foi 

indeferido pela Administração e o segundo foi efetuado após a 

consumação da prescrição. 4. O nome do sócio-gerente da pessoa 

jurídica executada constou na CDA, incumbe a ele provar a ausência dos 

requisitos do art. 135 do CTN para demonstrar sua ilegitimidade passiva e 

afastar a presunção de veracidade e legitimidade da CDA que instruiu a 

execução fiscal, não sendo suficiente mera alegação de ilegitimidade.” 

(AG 0078275-46.2010.4.01.0000/TO, Rel. DES. FEDERAL NOVÉLY 

VILANOVA, Rel.Conv. Juiz Federal Carlos D'avila Teixeira (Conv.), Oitava 

Turma, 06/11/2015)Ainda que nos casos em que o crédito tributário é 

sujeito a homologação a autoridade fiscal pode inscrever em dívida ativa 

independentemente da notificação do contribuinte, vez que foi ele quem 

afirmou o quanto era devido ao fisco.“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO OU NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANÁLISE DE 

DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO 

STF. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, nos tributos sujeitos 

a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte é modo de 

constituição do crédito tributário, dispensada qualquer outra providência 

por parte do Fisco. Assim, torna-se exigível o crédito independentemente 

de homologação formal ou notificação prévia do contribuinte. 2. Não cabe 

a esta Corte, em recurso especial, mesmo com a finalidade de 

prequestionamento, a apreciação de violação de dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo 

regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp: 1486166 PR 2014/0257081-2, 

Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 21/11/2014) Com 

essas considerações, REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade.DETERMINO a intimação da Fazenda Pública para que 

requeira o que entender de direito.P. I. R. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 16 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 3704-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, FRANCISCO 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, CNPJ: 

24717514000120 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

LIMA DOS SANTOS, Cpf: 41173694153, brasileiro(a), solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de FRANCISCO LIMA DOS SANTOS e FRANCISCO LIMA DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DIVÍDA 

ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7349/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$41.775,81 - Valor Atualizado: R$41.775,81 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a 

expedição de edital de citação foi realizada antes da tentativa de citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho contrariando o disposto na Súmula 414 do 

Superior Tribunal de Justiça.Assim, DECLARO a nulidade da citação por 

edital (fls. 19/20).Citem-se a empresa executada e seu sócio 

corresponsável por meio de carta precatória no endereço indicado na 

petição retro.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 17 de outubro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29867 Nr: 877-04.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. NICHELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO 

ZONTA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, SEMENTES MAGGI 

LTDA, LÚCIA FABIANA ZONTA, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, AGRO 

AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, PROFÉRTIL PRODUTOS 

PARA AGRO-PECUÁRIA LTDA, BASF S/A, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA., RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA 

- ME, TERRA ORGANIC LTDA, BUNGE FERTILIZANTES S/A, Futuro 

Comercio e Representação de Produtos Agropecuarios Ltda, DU PONT DO 

BRASIL S/A, FABIO ANTONIO FARIA, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 
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OAB:48633, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:OAB/MT 19.741, SÔNIA 

REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para se manifestar 

nos autos indicando os endereços dos credores hipotecários não 

localizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116676 Nr: 593-78.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADA, ESDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida Theodoro Andrade 

de Almeida para que apresente alegações finais, conforme determinou a 

decisão de ref: 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122270 Nr: 3057-75.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO as partes para fins e prazo do §1º do 

artigo 477 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14184 Nr: 2140-47.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉZIO BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY OLIVIA ARTMANN, NERI GUILHERME 

ARTMANN, FRANCISCO ZANELLA, EDENIR LUIZ COLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RICARDO 

ROLIM DE MOURA - OAB:10202/SC

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte embargada para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 666/675.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28156 Nr: 2289-04.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉZIO BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY OLIVIA ARTMANN, NERY GUILHERME 

ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte embargada para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 525/534.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 194-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, EDILSON PERINAZZO, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINES DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:20.366-D, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20366, MARITZZA FABIANE MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 711-B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:OAB/PE 

25867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40526 Nr: 1540-45.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR ZAMO WINGENBACH, 

WALENTIM WINGENBACH, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 33 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi apresentada 

uma exceção de pré-executividade, razão pela qual INTIMO o exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62244 Nr: 291-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO LEONI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar o advogado da parte requerida para que, junte nos autos 

os dados bancários, agência/conta, Nº do Banco, CPF/CNPJ, para 

expedição do alvará para levantamento dos valores depositados em juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79844 Nr: 3123-60.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A, GAYA LEHN SCHNEIDER 

PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO GONÇALVES BATISTA, DIVINO 

GONÇALVES BATISTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerente para se manifestar 

nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98009 Nr: 5710-21.2016.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS 

01081436190, MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001688-92.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WJOSMAN DA FONSECA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIDE FERNANDES DE LIMA (REU)

FRANCILEIDE FERNANDES DA SILVA (REU)

SOCORRO FERNANDES DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001688-92.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

WJOSMAN DA FONSECA SILVA RÉU: JOSINEIDE FERNANDES DE LIMA, 

FRANCILEIDE FERNANDES DA SILVA, SOCORRO FERNANDES DE LIMA 

Vistos. Trata-se de Ação de Investigação e Reconhecimento de 

Paternidade Post Mortem ajuizada por Wjosman da Fonseca Silva em face 

de Josineide Fernandes de Lima, Francileide Fernandes da Silva e Socorro 

Fernades de Lima. Decido. Da assistência judiciária gratuita. Considerando 

o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os documentos acostados aos 

autos, tenho por bem deferir os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor do autor, pois a meu ver foi demonstrado no presente 

momento não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com as 

custas processuais. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que 

os requeridos residem em Comarca distante, sendo pouco provável que 

compareçam ao ato, não obstante a possibilidade de designação 

posteriormente. Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a 

ação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena 

de confissão e revelia. Com a resposta, vistas ao autor para réplica, em 

igual prazo. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro, 01 de outubro de 2019. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002155-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002155-71.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ROSELIA DE FATIMA BELUSSI REQUERIDO: MARINA 

BELUSSI PESTANA Vistos. ROSELIA DE FATIMA BELUSSI ajuíza Ação de 

interdição com pedido de tutela de urgência contra MARINA BELUSSI 

PESTANA todos devidamente qualificados nos autos. Sustenta em 

apertada síntese que a requerida com apenas 01 (um) ano de idade, fora 

diagnosticada com a Síndrome de Kabuki – CID Q87.0, (Síndrome de 

malformações congênitas afetando predominantemente o aspecto da 

face), não tendo discernimento e condições de exercer os atos da vida 

civil desde o seu nascimento. Argumentou que a interditanda recebe 

benefício LOAS sob n. 506.644.741-1. Entretanto, esta (curadora e avó 

materna) faleceu em 19/08/2019, sendo que desde então a Requerida 

passou a residir com a sua genitora, a qual por ela tem se 

responsabilizado, inclusive permanecendo em acompanhamento constante 

com os tratamentos médicos da Requerida. Requer em sede de tutela de 

urgência que seja nomeada curadora provisória do requerido. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Com a entrada em vigor da Lei 

n.º13.146/2015 a pessoa com deficiência, por si só, não é considerada 

incapaz para os atos da vida civil. Desta feita, o instituto da interdição num 

olhar prima facie teria sido expurgado do ordenamento jurídico brasileiro, 

considerando que agora cuidar-se-á, apenas, de curatela específica, para 

determinados atos. Ocorre que, a curatela é um instituto que tem por 

finalidade assegurar a devida administração dos bens de uma pessoa 

que, em geral, por uma enfermidade, está impedido de exercê-lo. Essa 

administração concerne ao patrimônio, podendo ser, a depender do caso 

concreto, menos ou mais abrangente. O Código Civil de 2002, em seu 

artigo 1.767, modificado pela lei 13.146/2015 disciplina os casos sujeitos a 

curatela. Vejamos: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II 

- revogado; III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV - 

revogado; V - os pródigos. Quanto à legitimidade, o mesmo diploma, em 

seu artigo 1.768, modificado pela lei 13.146/2015 informa a ordem dos 

legitimados para propor a ação competente; a de interdição. No que 

concerne ao pedido de tutela provisória de urgência antecipada em 

caráter incidental, o juiz deve observar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, isto é, o periculum in mora e o fumus boni juris 

exigidos pelo art. 300 do CPC. Observa-se que a interditanda é portadora 

de enfermidade que lhe impossibilita de efetuar seus próprios cuidados 

pessoais, bem como lhe afeta a comunicação, conforme prontuário 

médico, os quais, cumulados, podem, em uma análise preliminar, prejudicar 

os atos básicos das atividades civis. Pelo exposto, após uma análise 

superficial, defiro o pedido de tutela provisional, nomeando, em caráter 

provisório, ROSELIA DE FATIMA BELUSSI curadora provisória de sua filha, 

MARINA BELUSSI PESTANA. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada 

pleiteada na inicial para nomear ROSELIA DE FATIMA BELUSSI, curadora 

provisório de MARINA BELUSSI PESTANA, determinando que se lavre o 

respectivo termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, a 

realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

interditando inclusive para fins de recebimento de benefícios 

previdenciários, ficando o curador nomeado fiel depositário dos valores 

recebidos e também obrigada à prestação de contas quando instado para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 919 do CPC. Por ora, 

deixo designar audiência de interrogatório, considerando que não há nos 

autos prova documental suficiente que ateste a impossibilidade do 

comparecimento da interditanta a audiência de interrogatório. Desta feita, 

intime-se o autor por meio de seu advogado constituído para que 

apresente nos autos relatório comprobatório acerca da impossibilidade de 

comparecimento de audiência a ser designada. Não havendo 

manifestação, será presumida a possibilidade de comparecimento, ocasião 

em que devem os autos vir conclusos para designação de audiência. 

Cite-se o interditando, cientificando-o (a) de que poderá, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 1.181 

e 1.182). Havendo impossibilidade, e sendo o interditando citado na 

pessoa do seu curador, venham-me conclusos para nomeação de 

curador especial ao interditando. Manifeste o Ministério em 30 (trinta) dias. 

Por oportuno, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 06 de dezembro de 2019. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16452 Nr: 1472-42.2005.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIDES DIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - 

OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 16452

VISTOS.

I – Compulsando os autos verifico que o advogado subscrevente do 

requerimento apresentado às fls. 160, não apresentou cópia da certidão 

de óbito a fim de demonstrar a veracidade do alegado quanto à habilitação 

exclusiva de Divina Maria de Lima Moraes também parte nos referidos 

autos. Deste modo, intime-se o advogado em questão para o fim de 

apresentar cópia da certidão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito com relação à Dercides Dias de Moraes.

 II – Promovida a respectiva habilitação, remetam-se os autos ao INSS para 

manifestar-se sobre o requerimento de habilitação de herdeiros carreada 

nos autos, bem como do cálculo apresentado, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo na ocasião em caso de discordância apontar desde já rol de 

dependentes habilitados à pensão [art. 112, Lei n.º 8.213/91].

Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 2515-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSI RAMOS E ALESSI RAMOS LTDA- ME, 

SILVANA APARECIDA ALESSI RAMOS, AMABILA ALESSI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 69307

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Banco Bradesco S/A 

contra Alessi Ramos e Alessi Ramos LTDA-ME e outros.

Exarada sentença de mérito às fls. 47/48.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

I - Do pedido de restrição judicial de bens móveis via Renajud.

O sistema Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário 

ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica 

permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de 

restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas 

condenadas em ações judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens 

realizado por meio de bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida 

que se impõe.

DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade 

do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta 

mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte 

executada.

II – Do pedido de busca de bens via Infojud.

É cediço que o sistema INFOJUD disponibilizado ao magistrado, possibilita 

que este realize comunicação eletrônica com a Receita Federal, ocasião 

em que pode ter acesso a declaração de bens do executado, com a 

finalidade de apurar a existência de patrimônio suscetível de penhora. 

Dessa forma, é inequívoca a utilidade da obtenção de eventual listagem de 

bens que sirvam para satisfazer o credor, o que é, também, interesse da 

própria jurisdição.

 O pleito apresentado pelo exequente está consonância com as decisões 

mais recentes externadas pela Colenda Corte da Cidadania, senão 

vejamos:

 [...] A consulta ao sistema Infojud não deve ser obstaculizada, pois 

constitui meio à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados, conforme precedentes 

do STJ. (AI 0804072-52.2016.8.22.0000, rel. Juiz Carlos Augusto Teles de 

Negreiros, j. 26/07/2017).

[...] A consulta aos sistemas Renajud e Infojud não deve ser 

obstaculizada, pois constitui meio à disposição do credor para simplificar e 

agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, 

conforme precedentes do STJ. (AI 080410979.2016.8.22.0000, rel. Juiz 

Carlos Augusto Teles de Negreiros, j. 26/07/2017).

 No caso dos autos, verifico que foi realizada consulta via Bacenjud e 

Renajud as quais restaram infrutíferas.

 No meu entendimento o requerimento retro apresentado pelo exequente 

não almeja adentrar a intimidade dos negócios dos devedores, mas 

apenas permitir sejam encontrados bens passíveis de satisfazer o débito.

Assim, tendo em vista que não obstante a (o) executada (o) devidamente 

citada/intimada, esta até a presente data não realizou qualquer aceno no 

sentido de efetuar o pagamento da dívida, razão pela qual o requerimento 

apresentado pelo exequente é medida que se impõe.

 Ante o exposto, DEFIRO a comunicação ao sistema INFOJUD para busca 

das informações fiscais da (o) executada (o).

 Outrossim, DETERMINO a tramitação do presente feito sob o pálio do 

segredo de justiça com fulcro no art. 189, III, CPC c/c art. 477, CNGC/MT.

Faça constar anotação no sistema Apolo, bem como na capa dos autos 

acerca da tramitação sob segredo de justiça.

 III – Da necessidade de suspensão do feito.

Ao perlustrar os autos verifico que a presente demanda foi ajuizada nos 

idos de 2014. Todavia, até o presente momento não houve qualquer 

diligência hábil pelo exequente a fim de satisfazer seu crédito. Desta feita, 

não é possível que um processo tramite durante 06 (seis) anos sem ter 

havido qualquer diligência frutífera.

 Entender de forma diversa seria o mesmo que aceitar a infinitude da 

demanda, a eternização da execução, o que vai frontalmente de encontro 

ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º LXVIII 

CF) e ao sistema jurídico pátrio em geral, visto que o processo deve ter um 

final.

Registro que todas as diligências que necessitavam da intermediação 

deste Juízo já foram feitas (Bacenjud, Renajud e Infojud), não se 

justificando mais repeti-las indefinidamente.

 Aplica-se ao caso em comento o disposto no art. 921, CPC que assim 

dispõe:

Art. 921. Suspende-se a execução:

...

 III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

...

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Ressalto que durante o período de suspensão encontrar-se-á também 

suspenso o prazo prescricional, todavia decorrido o prazo de suspensão 

permanecendo silente a parte exequente começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente nos termos do art. 921,§4º, CPC.

Intime-se a (o) exequente diligências efetuadas por este juízo, bem como 

para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Faça constar advertência que a desídia, bem como nova apresentação de 

pedido de busca no sistema Infojud, Renajud e Bacenjud importarão na 

suspensão do feito.

 Se permanecer silente ou não apresentar providência efetiva, desde já, 

DECLARO suspensa esta execução/cumprimento de sentença pelo prazo 

de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, CPC.

 Remetem-se os autos ao arquivo provisório (devendo a secretaria 

proceder à inclusão do andamento 80) pelo prazo de 01 (um) ano, após o 

fim de tal prazo intimem-se a parte exequente para manifestar-se nos 

autos indicando bens passíveis de penhora em 48 (quarenta e oito) horas, 

permanecendo silente ou não havendo encontrado bens penhoráveis, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de anotação e estilo 

[art. 921, §2º, CPC].

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 24 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32634 Nr: 821-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODS, MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Código nº 32634

Vistos.

Considerando que o presente feito encontrava-se arquivado sem trânsito 

em julgado, bem como tratar a demanda de direito indisponível, DEFIRO o 

pedido de fls. 64/65.

OFICIE-SE o laboratório indicado na petição para que forneça a segunda 

via do exame de DNA realizado pelas partes, no prazo de 30 dias.

Após, VISTA ao exequente para manifestação em 15 dias.

PROCEDA-SE a atualização cadastral do advogado do requerente.

Após, autos conclusos.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 06 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 843-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS COMÉRCIO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, MARCOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MENEZES PIZZAMIGLIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SEBBA CORREIA - 

OAB:23084/GO

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 07 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37404 Nr: 2103-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DIEGO MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, EIDINALVA SILVEIRA MORADOR - OAB:51168/PR, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO SCHIMDT - 

OAB:4.032/RO

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

DEFIRO o pedido de fl. 105, determinando a penhora, registro e avaliação 

do imóvel descrito, devendo o exequente fornecer o endereço do 

bem.Com o fornecimento do endereço do bem indicado, expeça carta 

precatória de penhora/avaliação/intimação. Formalizada a penhora nos 

termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do CPC dela deverá o senhor 

meirinho intimar o executado imediatamente. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145644 Nr: 312-54.2020.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARDOSO GOUTARO, MARCOS 

LUCAS GONÇALVES, DEIDI DIONE FREIRE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TONY PABLO DE CASTRO 

CHAVES - OAB:2147/RO

 Fica o advogado dos denunciados, Drº TONY PABLO DE CASTRO 

CHAVES, OAB/RO 2.147, intimado para que apresente resposta à 

acusação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145711 Nr: 350-66.2020.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARLEI LURDES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Fica o advogado, Dr. RANULFO DE AQUINO NUNES, OAB: 2242/MT, 

intimado a retirar sua certidão de honorários advocatícios, nos termos da 

decisão profderida, ref.: 24.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87304 Nr: 1296-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Cód. 87304

VISTOS.

VALTER DE OLIVEIRA ajuíza ação de transferência de curatela em face 

de MOACIR DE OLIVEIRA.

Em apertada síntese, o postulante na qualidade de irmão do curatelado 

postula pela curadoria deste ante o falecimento do anterior curador.

Juntou documentos.

A tutela de urgência foi concedida nos autos.

Empós, consta manifestação de terceiro (parente consanguíneo) do 

curatelado noticiando que o mesmo não reside com o postulante.

O parecer social informou nos autos, que de fato, o curatelado 

encontra-se residindo com uma de suas irmãs em outro município.

O autor foi intimado pessoalmente para o fim de dar o devido 

impulsionamento do feito o qual não foi permaneceu silente.

Derradeiramente, os autos foram encaminhados ao “Parquet” que pugnou 

pela extinção do feito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

A ação deve ser extinta.

Verifico estar demonstrada a inércia processual, vez que não obstante 

devidamente intimada pessoalmente para impulsionar o feito permaneceu 

silente.

 Insta mencionar, que o curatelado não reside com o postulante, bem como 

não há nos autos notícia acerca do endereço atual daquele.

Deste modo, cumpridas às formalidades legais, impõe-se, com certeza, a 

extinção da presente ação nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
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abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

CONDENO a parte autora nas custas processuais, sobrestada a cobrança 

nos termos do art. 98, CPC.

Sem condenação em honorários.

REVOGO a liminar concedida nos autos, devendo o INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social ser comunicado imediatamente.

Notifique-se o Ministério Público.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

 P. I. C.

Comodoro-MT, 11 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1202 Nr: 296-04.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GRAEBIN, BUNGE ALIMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, JOSÉ MORELLO SCARIOTT - OAB:1066/RO, VILSON 

JOSEÉ GIRARDELLO - OAB:05453252

 Intimar a parte requerida para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com relação à avaliação de fls. 874/876.

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13151 Nr: 1136-72.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, ROBERTA A. MANNARELLI - OAB:8097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO SCHEUNEMANN LONGHI 

- OAB:222239/SP, DECIO JOSÉ TESSARO - OAB:3162/MT

 Fica o Dr. DÉCIO JOSÉ TESSARO; bem como o Dr. GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO, intimados da liberação do depósito judicial.

Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14542 Nr: 2403-79.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 14542

Vistos.

Não conheço o pedido de reconsideração retro, tendo em vista que o 

nosso ordenamento jurídico não contempla tal hipótese, caso contrário, a 

discussão poderia se estender ad eternum.

Desta feita, cumpra-se na íntegra a determinação retro.

Às providências.

Comodoro-MT, 06 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15729 Nr: 850-60.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP, Margareth Miessi Caires Gomes - OAB:127083/SP

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Penhora on-line via 

RENAJUD.Outrossim, DETERMINO a intimação do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique o veículo a ser penhorado, visto que os 

dados constantes dos seus cadastros são de acesso público, de modo 

que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário em diligência que 

compete à parte.Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor 

atualizado do veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é 

compatível com o valor de seu crédito, devendo depositar em juízo 

eventual excesso de penhora. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40296 Nr: 1310-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C TREVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA AURELIANA FERREIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, passo a análise dos demais 

pedidos.Via Renajud.DETERMINO a intimação do exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique o veículo a ser penhorado, visto que os 

dados constantes dos seus cadastros são de acesso público, de modo 

que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário em diligência que 

compete à parte.Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor 

atualizado do veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é 

compatível com o valor de seu crédito, devendo depositar em juízo 

eventual excesso de penhora.Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.Via Infojud.Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo 

sistema INFOJUD, vez que o exequente não demonstrou nos autos a 

inexistência de bens imóveis ou veículos em nome da parte executada, 

devendo a busca de Declaração de Imposto de Renda ser a última ratio em 

demandas desse jaez.Ademais, conforme requerido, intime-se a 

executada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo cinco dias, 

sob pena de ser arbitrada multa de 20% sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, consoante disposto no art. 774, inc. V 

c/c parágrafo único do CPC.Transcorrido o prazo sem indicação, restará à 

multa automaticamente aplicada, independentemente de nova decisão 

judicial. Neste caso, intime-se o exequente para requerer que direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.Transcorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos para novas deliberações.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Às providências.Comodoro-MT, 07 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61903 Nr: 3773-15.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR FRANCISCO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO FIXO, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Código nº 61903

Vistos.

Ante o teor do Acórdão de fls. 100/107, determino que seja oficiado ao 

SERASA e SPC para que apresentem extrato de negativação do nome do 

requerente, a fim de comprovar a quantidade de dias em que o mesmo 

ficou inserido no rol de inadimplentes, conforme requerido à fl. 18.

Com a juntada do ofício, voltem-me os autos conclusos para Sentença.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 3395-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, MARCOS GUIDO 

PEROVANO PIOVEZAN, JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCIO RODRIGO FRIZZO - OAB:33150, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

 Acolho os pedidos das defesas.

 Junte-se aos autos o substabelecimento apresentado.

Redesigno a presente solenidade para o dia 16 de março de 2020 às 

13:15h para oitiva da testemunha Rodinei Martins Camargo.

Intime-se/requisite-se a testemunha junto à prefeitura municipal para 

comparecer ao ato, bem como que o ente proceda a substituição da 

testemunha na escala de viagens a trabalho.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86229 Nr: 937-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, TRR - COMODORO 

DIESEL LTDA, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - 

ME, TRV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP, TREVO 

TERRAPLANAGEM LTDA., ALFREDO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial juntado nos autos, IMPULSIONO 

o presente feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15 

dias, manifestarem-se, conforme despacho de ref: 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 844-77.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, GELSON IVAN 

FOLETO, NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 Intimar a parte exequente para apresentar outros bens passíveis de 

penhora no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que a restrição 

judicial online restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89633 Nr: 2092-68.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a informar o número do processo junto à 

segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110371 Nr: 5437-08.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO MUHL, JOSÉ CARLOS DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do Oficial de Justiça, ref.: 52/53, fica a 

parte exequente intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente manifestação, dentro do prazo legal, promovendo o devido 

andamento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-50.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ABREU DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIORANNA MENDONÇA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça , impulsiono o feito para 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001286-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000313-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VIDOR (REQUERIDO)

ZILDINETE BENTO SOUZA VIDOR (REQUERIDO)

VIDOR & SOUZA VIDOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000313-33.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Presentes os 

requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC. Após, devolva-se com nossas homenagens. Às 

providências. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002931-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO JOSE (REQUERIDO)

Rafael de Almeida Hanna (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002931-82.2019.8.11.0010. “Vistos etc. 

Tendo em vista a ausência de intimação do patrono da parte requerida, 

redesigno a solenidade para o dia 12 de março de 2020, às 14h30min. 

Intime-se o Sr. Rafael de Almeida Hanna pessoalmente. Sai a testemunha 

presente intimada. Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se. Nada 

mais.” Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002859-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002859-95.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro a 

dilação de prazo requerida pela administradora judicial. Caso transcorrido 

o prazo pedido, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90867 Nr: 1800-60.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDdS, MJDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 8874-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro nos artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Ciência à DPE e ao MPE.Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105534 Nr: 8878-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro nos artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Ciência à DPE e ao MPE.Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107605 Nr: 9953-82.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL SEBASTIÃO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre o pedido de 
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desistência retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4219 Nr: 111-21.1993.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE TOLEDO 

MALULI - OAB:8534-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada do Acórdão retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo 

legal, se manifestar sobre o seguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11626 Nr: 533-44.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITYMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS MENDES DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada do Acórdão retro, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo 

legal, se manifestar sobre o seguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21890 Nr: 679-46.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES KARINA LTDA, Fernando Pacheco 

di Loreto, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267-B, 

JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53113 Nr: 1667-57.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, ESPÓLIO DE WILLIAN 

HABIB NAOUM, LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

ÂNGELA MARIA SANTOS NAOUM, MOUNIR NAOUM, ALZIRA GOMES 

NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, JAYNE 

NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - OAB:19921/GO, 

HELLEN STECKELBERG - OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA 

RORIZ - OAB:34.171/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1667-57.2013.811.0010 – Código 53113

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE: UNIÃO

EXECUTADO: USINA JACIARA S/A e ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM 

e LÚCIA GOMES NAOUM e GEORGES HABIB NAOUM e MOUNIR NAOUM e 

ÂNGELA MARIA SANTOS NAOUM e ALZIRA GOMES NAOUM e JAYNE 

NAOUM DENTZIEN e CARLA NAOUM COELHO e CLAUDIA NAOUM 

CASTRO e TANIA NAOUM CABLE

CITANDO: Executado: Carla Naoum Coelho, Cpf: 49490702153, Rg: 

1.404.635 SSP GO Filiação: Willian Habib Naoum e Lucia Gomes Naoum, 

brasileiro(a), casado(a), turismóloga, Endereço: Qd Shis Ql, 12, Conj 04, 

Casa 04, Bairro: Lago Sul, Cidade: Brasilia-DF e Executado: Tania Naoum 

Cable, Cpf: 69627363120, Rg: 1.462.779 SSP GO Filiação: Willian Habib 

Naoum e Lucia Gomes Naoum, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua 

Edigar Pereira Viana, Nº 500, Bairro: Cond. das Chácaras Cataguá, 

Cidade: Taubaté-SP, ambos atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/06/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.236.117,09

FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados CARLA NAOUM COELHO e TÂNIA 

NAOUM CABLE, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida.

RESUMO DA INICIAL: A UNIÃO pelo procurador da Fazenda Nacional que 

esta subscreve, vem propor EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA contra os 

contribuintes USINA JACIARA S/A e WILLIAM HABIB NAOUM e LUCIA 

GOMES NAOUM e GEORGE HEBIB NAOUM e MOUNIR NAOUM e ANGELA 

MARIA SANTOS NAOUM e ALZIRA GOMES NAOUM, consubstanciada nas 

seguintes certidões de inscrição em Dívida Ativa nº do processo Adm 

149930 149119/2012-59 nº da inscrição 12 6 12 003326-78 – valor R$ 

1.147.311,88 e nº do processo Adm 19930 149120/2012-83 nº da 

inscrição 12 6 12 003327-59 – valor R$ 1.088.805,21. Para tanto 

requer-se na forma do art. 8 da lei 6.830/80, e art. 172 parágrafo 2, do 

CPC; 1) citação dos executados, pra pagar no prazo legal, as dívidas 

inscritas devidamente atualizadas, acrescidas de juros, encargos 

previstos no decreto-lei 1025/69, alterado pelo decreto-lei 1645/78, custas 

e despesas processuais, ou nomear bens livres e desembaraçados para 

garantir a execução em consonância que a legislação em vigor, sob pena 

de serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena 

execução da dívida; 2) não paga a dívida ou não garantida a execução, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens 

quantos bastem a garantia integral da dívida, inclusive imóveis, 

procedendo-se a intimação do cônjuge e a notificação do cartório 

competente. Dá-se a causa o valor de R$ 2.236.117,09. Pede Deferimento. 

Cuiabá, 01/04/2013. (a) Dra Eliane Moreno Heidgger da Silva – MD. 

Procuradora da Fazenda Nacional – OAB 2287”.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e 

no futuro ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que 

expedisse o presente edital que lido e achado vai devidamente datado e 

assinado. Nada mais, aos 11/02/2020. Eu..............(Odenil Moreira dos 

Santos – MD. Técnico Judiciário), o digitei. Eu..............(Victor Coimbra de 

Souza – MD. Gestor Judiciário), o conferi e subscrevi.

 Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59047 Nr: 2805-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 534 de 925



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDE FERNANDES CÉZAR, MARIA JÚLIA 

FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE FERNANDES CEZAR, LUCIANO 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA CARDOSO MEDEIROS CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PROENÇA DA SILVA, CIPA LTDA 

- COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CARIOLANDO DE 

ASSUMPÇÃO, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, MARCIO RUIZ FERREIRA, 

SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, RAQUEL MORAES MADUREIRA, 

Milton da Costa Ferreira Junior, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, 

ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, VERA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILMARA 

FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, 

ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT, ISABEL FERREIRA BARCELO - OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A/MT

 Vistos etc.

1 – Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada à ref. 144.

2 – Considerando que mesmo devidamente citados, os Requeridos Milton 

Ferreira Júnior, Márcio Roberto Ferreira, Espólio de Silas Tércio Ferreira, 

Espólio de Cleonice Bonafé Ferreira, Sônia Ferreira Valverde Mattos e 

Marcos Antônio Ferreira mantiveram-se inertes, decreto lhes a revelia 

conforme autoriza o artigo 344 do CPC.

3 – Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento das missivas expedidas às 

ref. 182/183.

4 - Em seguida, ao Ministério Público.

5 - Cumpridas todas as determinações, tornem os autos conclusos para 

as deliberações pertinentes.

Jaciara - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 494-27.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSDS, VMDS, JSN, VAS, CHSDS, EDVMSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT3558-A, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO - OAB:14520, 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI - OAB:18564, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 298150 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/04/2020 às 15hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86869 Nr: 5553-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESAÚ DE CASTRO MACHADO, Cpf: 

36177725104, Rg: 310.4854, brasileiro(a), casado(a), bancário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT em face de ESAÚ DE CASTRO 

MACHADO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Referente a Dívida Ativa n. 310, do processo Administrativo n. 310/2016., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 310/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/11/2016

 - Valor Total: R$ 4.230,62 - Valor Atualizado: R$ 4.230,62 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Municipal pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 6 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 22 de novembro de 2019

Luzia Caroline de Lucena Batista Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81644 Nr: 2993-47.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, GEORGES HABIB NAOUM, MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM JÚNIOR, JANETH M. NAOUM DO VALLE, CLAUDIA NAOUM 

CASTRO, ESPÓLIO DE WILLIAN HABIB NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, CNPJ: 01321793000294, Inscrição Estadual: 13.027.690-1, 

atualmente em local incerto e não sabido GEORGES HABIB NAOUM, Cpf: 

00297216104, Rg: 134.930- 2ª VIA, Filiação: Olivia Nakhle e Habib Naoum, 

data de nascimento: 20/01/1941, casado(a), industrial, atualmente em local 

incerto e não sabido JANETH M. NAOUM DO VALLE, Cpf: 29677858149, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido GEORGES HABIB 

NAOUM JÚNIOR, Cpf: 44154305115, Rg: 1.366.433, Filiação: Angela Maria 

Santos Naoum e George Habib Naoum, brasileiro(a), casado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de USINA 

PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, GEORGES HABIB NAOUME 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Número 

da CDA: 20168364, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8364/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/08/2016

 - Valor Total: R$ 23.609.000,00 - Valor Atualizado: R$ 23.609.000,00 - 

Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital dos 

executados Georges Habib Naoum, Janeth M. Naoum do Valle, Georges 

Habib Naoum Júnior e Usina Pantanal de Açucar e Alcool LTDA e a 

constrição de eventuais veículos de propriedade da devedora, por meio do 

sistema RENAJUD.Primeiro denoto que cabível a citação por edital da 

executada, considerando que inexitosas as tentativas de citação dos 

executados mencionados, tanto por oficial de justiça como por correio 

(ref. 9, 11, 13, 14, 61, 78, 79, 80, 84), conforme dispõe o artigo 8º da LEF, 

neste sentido:Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas:I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Por fim, quanto ao pedido de consultas 

sistêmicas via RENAJUD, traga a exequente aos autos comprovante de 

pesquisa junto ao DETRAN-NET, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

posterior análise do pedido.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda 

Pública para requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 11 de dezembro de 

2019.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 06 de fevereiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1039 Nr: 11-27.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO TAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido de fl. 57, intime-se a parte exequente, para que 

se manifeste nos autos, devendo opor, caso queira, algum fato impeditivo 

à incidência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9467 Nr: 46-11.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÓBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Pereira 

Veríssimo - OAB:6612-A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente de fl. 1.134, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços 

Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou 

PROCOB.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14249 Nr: 977-43.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CHILANTE, MARCOS HENRIQUE AREAS 

GONÇALVES, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN 

- OAB:7030/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 Vistos etc.Decido.A arrematação pode ser desconstituída, ainda que já 

tenha sido considerada perfeita, acabada e irretratável, caso ocorra 

alguma das hipóteses previstas no §1ºdo art. 903 do CPC, vejamos:Art. 
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903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, 

pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, 

acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os 

embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste 

artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação 

poderá, no entanto, ser: I – invalidada, quando realizada por preço vil ou 

com outro vício; II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no 

art. 804; III –.Assim, ante a evidente preclusão temporal, deixo de analisar 

a alegada invalidade da arrematação realizada.Lado outro, é possível ver 

que desde a arrematação do imóvel, os arrematantes vem sido 

reiteradamente intimados a efetuarem o depósito do valor referente à 

quitação da hipoteca junto ao Banco do Brasil S/A, sempre apresentando 

manifestações infundadas, com o nítido intuito de protelar o 

pagamento.Desse modo, determino a derradeira intimação dos exequentes 

para que, no prazo de 15 dias, depositem o valor referente à quitação da 

hipoteca junto ao Banco do Brasil S/A, sob pena de ser declarada a 

ineficácia da arrematação, retornando o imóvel alienado ao status quo 

ante.Decorrido o prazo, certifique-se, remetendo-se os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. 

Jaciara - MT, 11 de fevereiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19438 Nr: 933-53.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULANO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JURACY 

MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, 

SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico constar na certidão de óbito de fl. 186 que 

a de cujus deixou companheiro e filhos, sendo necessária a regular 

habilitação de todos os herdeiros.

Assim, não há possibilidade de se prosseguir a ação sem a devida 

habilitação de todos os sucessores, ou prova do desinteresse no 

processo, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados após o 

falecimento da parte, vejamos:

 “APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA EVENDA. MORTE DO AUTOR. 

AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À 

COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. 1. Noticiada a morte da parte, o processo deve 

ser suspenso nos termos do art. 265, I, do CPC, para que se realize a 

habilitação dos herdeiros.2. No caso, o cônjuge sobrevivente noticiou a 

morte do autor e interpôs apelação em nome do espólio. Segundo 

orientação da jurisprudência, provada a existência de herdeiros e não 

realizada a sua habilitação, os atos posteriores à comunicação do óbito 

reputam-se nulos. 3. Reconhecida a nulidade do recebimento das 

apelações, inviável o seu conhecimento. Devolução à primeira instância. 

Recurso  não conhec ido . ”  (APL  9104741652005826  SP 

9104741-65.2005.8.26.0000 – Relator: Carlos Alberto Garbi – j. 27/09/2011 

– 3ª Câmara de Direito Privado)

 Assim, determino a intimação do patrono da parte autora, para que no 

prazo improrrogável de 15 dias promova a habilitação dos demais 

herdeiros, ou comprove o desinteresse, sob pena de extinção.

Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de realização de 

audiência para fins de averiguação da condição de convivente do 

peticionante do Sr. Herculano, conforme fl. 307.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83103 Nr: 3755-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MENDES DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3175-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101029 Nr: 6659-22.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIEL PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARCELO NUNES ARAKAKI - OAB:292271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 
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face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 3470-46.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSH, MARCIO JOSÉ HACKBART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios pleiteados.Via de consequência CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Às 

providências.Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 2810-18.2012.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAIR MACEMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral com fundamento 

no artigo 20, alínea i, do Decreto-Lei 73/66 e, consequentemente, julgo 

extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Destarte, condeno o vencido ao pagamento 

das custas e taxas judiciais remanescentes e honorários sucumbenciais, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, contudo a condenação ficará sob 

condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC, considerando que o vencido é beneficiário da justiça gratuita, 

deferida ao id. 15619841.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 1725-65.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Ferreira Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, oportuno dizer que o Recurso Extraordinário 870.947 foi 

julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, contudo, 

reconheceu a constitucionalidade dos juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, remetam-se os autos à contadora deste juízo para confecção do 

cálculo, devendo, para todos os efeitos, além do determinado às fls. 

128/29, observar o seguinte:

 - A data do início do benefício (DIB), como sendo 25/11/2010;

- Atualização até a data do início do pagamento;

- Juros que se iniciarão na citação (25/11/2010 – juntada da Carta 

Precatória aos autos);

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).

- juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal;

- correção monetária segundo o IPCA-E;

- honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, a razão de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da publicação da sentença.

- Deverão ainda ser deduzidos os valores recebidos à título de amparo 

social referentes ao período de 17/02/2011 a 30/06/2017.

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67417 Nr: 2015-07.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE FRANCISCO SOARES, Cpf: 

20823142191, brasileiro(a), falecido no ano de 2015. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: PEDRO SOARES NETO, brasileiro, solteiro, lavrador, 

portador do RG nº. 0164612-5 SSP/MT e CPF nº. 174.171.711-68, telefone 

n° (66) 3461- 2912, residente e domiciliado na Rua Arquimedes Pereira de 

Lima, nº. 536, Vila Martins, em Jaciara/MT, assistida pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, via defensor público firmatário 

vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 941 e ss. do 

CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de JOSE MARIA 

MARTINS FILHO, qualificações desconhecidas residente e domiciliado em 

local incerto e não sabido; e dos seguintes confinantes: JOÃO ALVES DE 

SOUZA, brasileiro, inscrito no RG nº. 117 723 e telefone (66) 9228-6199, 

residente e domiciliado na Av. Cecilio Jesus Gaeta, s/n, Vila Martins, fundo 

com a casa nº. 536, da rua Arquimedes Pereira de Lima, (confrontante ao 
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fundo); ANTONIO PEDRO ROCHA, brasileiro, gari, casado, inscrito no RG 

nº. 472 392 SSP/MT e CPF nº. 208.172.071-04, residente e domiciliado na 

Rua Cecilio Jesus Gaeto, nº. 30, Vila Martins, em Jaciara/MT, 

(confrontantes ao fundo); I. DOS FATOS O requerente, desde 1980, é 

possuidor de um imóvel identificado como Lote 04, com área de 400 m² 

(quatrocentos metros quadrados), situado na Rua Arquimedes Pereira de 

Lima, nº. 536, Vila Martins, na comarca de Jaciara/MT, de propriedade do 

requerido conforme matrícula e planta anexo. Referida posse é exercida 

de forma ininterrupta (sendo o único endereço/local de moradia do 

requerente durante todos estes anos); mansa/pacífica (eis que jamais 

recebeu qualquer oposição/notificação por parte do proprietário e/ou 

terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de proprietário 

(animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e 

durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao 

domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a 

declaração da propriedade do requerente sobre o imóvel usucapiendo, a 

fim de regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu 

domínio em favor de seu proprietário de fato e de direito. II. DO DIREITO Da 

possibilidade de usucapir A usucapião é uma das formas originárias de 

aquisição da propriedade imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 

1.238 a 1.244 do CC/02 Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, 

nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Como relatado supra, a posse do requerente é 

exercida há mais de 35 (trinta e cinco) anos, sendo que o mesmo jamais 

sofreu qualquer oposição por parte do proprietário e/ou de 

terceiros.Confusas alegações da inicial que acarretaram o julgamento de 

ação de usucapião extraordinária como ordinária. Alegação de posse 

superior a dez ou vinte anos, e pedido fundamentado no art. 1.238, 

parágrafo único, do CCB. Possibilidade. Basta que o autor dê 

concretamente os fundamentos de fato, para que o juiz possa lhe dar o 

direito (da mihi factum, dabo tibi jus). A posse ad usucapionem não só 

deve ser projetada no tempo e delimitada no espaço, como também 

demonstrado o seu exercício, com animus domini, de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta e pelo lapso temporal exigido em lei. O período de 

utilização do imóvel pelos autores é o bastante para reconhecimento da 

usucapião extraordinária, com base na moradia habitual, conforme 

regramento trazido pelo CCB/2002 In casu, a possibilidade de se 

reconhecer, a usucapião extraordinária se faz plausível, ante o pedido 

expresso que ora se Assim, perfeitamente aplicáveis à hipótese os 

prazos previstos no arts. 1.238 do CC/02, transcrito supra. III – DOS 

REQUERIMENTOS E PEDIDOS Ante todo o exposto, requer-se: a) a 

concessão, de plano, dos Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que o 

requerente não têm condição econômica e/ou financeira de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do 

artigo 4º da Lei n. 1.060/50 e artigo 1º, da Lei n. 7.115; b) a citação de 

JOSE MARIA MARTINS FILHO, para que conteste o direito postulado sub 

judice pelo requerente; c) a citação dos confinantes, nos endereços 

indicados no preâmbulo desta peça, para que, desejando, e nos termos do 

art. 942 do CPC, contestem o direito postulado sub judice pelo requerente; 

d) a citação por edital de todos os eventuais interessados neste feito, nos 

moldes do mesmo art. 942 do CPC, para que desejando se manifestem 

observado o prazo editalício previsto no art. 232, IV do CPC; e) a 

intimação, por via postal, dos representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara para que 

manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do art. 943 do CPC; 

f) a intimação do Parquet para que, nos termos do 944 do CPC, intervenha 

nos atos deste feito; g) seja, ao final, julgada procedente o pedido, 

reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade do imóvel litigioso 

através da usucapião extraordinária pelo requerente; h) seja expedido o 

competente mandado, dirigido ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

circunscrição, ordenando a inscrição da sentença na matrícula do imóvel 

usucapiendo; i) seja o requerido condenado nas custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos recolhidos em favor do Fundo da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mediante depósito na conta 

corrente n.º 1.041.044-9, agência n.º 3834-2, Banco n.º 001- Banco do 

Brasil; e j) sejam as intimações relativas a este feito realizadas 

pessoalmente e endereçadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – NÚCLEO DE PONTES E LACERDA, tal como previsto 

pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei Complementar Estadual nº 146/03. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, notadamente prova documental, pericial e testemunhal conforme 

rol anexo. Dá-se à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para 

fins fiscais. Nestes termos, Pede Deferimento. Jaciara/MT, 18 de junho de 

2015. DENIS THOMAZ RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO 

Documento: 67417

Despacho/Decisão: Vistos. Consta na inicial que o réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, sendo que, por este motivo, determino que o 

demandante emende a inicial informando o último endereço de que o autor 

tenha conhecimento do réu ou requer o que entender de direito (citação 

editalícia). Intimem-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

emende a inicial, sanando as irregularidades, sob pena de indeferimento 

da inicial (arts. 283 e 284 ambos do CPC). Após, Conclusos. Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 11 de fevereiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76017 Nr: 804-96.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:37.204/GO, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO

 Vistos, etc.

Cumpra-se a sentença retro.

Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6624 Nr: 647-85.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RUIZ FERREIRA, MOACIR JOSÉ 

MORANDINI, SATURNINO MELQUIADES VICTOR COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5.362/MT, BEM HUR MARIMON - OAB:3635, 

Edmundo da Silva Taques Junior - OAB:8463, ÍSIS MARIMON - 

OAB:3434, José Moreno Sanches Junior - OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006-MT, MOACIR JOSÉ MORANDINI - OAB:3591-A/MT

 Vistos, etc. osto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 1.080.723,22 

(um milhão, oitenta mil e setecentos e vinte e três reais e vinte e dois 

centavos) nas contas da parte executada: SATURNINO MELQUIADES 

VICTOR COELHO, inscrito no CPF sob n° 109.864.991-53 e R$ 281.362,68 

nas contas da parte executada: MÁRCIO RUIZ FERREIRA, inscrito no CPF 

sob n° 396.120.901-49.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 917, §1º, do CPC).De outra banda, quanto ao pedido de 
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consultas sistêmicas via RENAJUD, traga a exequente aos autos 

comprovantes de pesquisas do CEI e DETRAN-NET, no prazo de 15 

(quinze) dias, para posterior análise do pedido.Sem prejuízo, determino a 

avaliação dos imóveis objetos descritos nas matrículas de fls. 332/337, 

atentando-se para todas as benfeitorias e tamanho exato do lote, devendo 

ainda ser observado os valores praticados no mercado, bem como a 

avaliação do veículo de fl. 343.Após, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se quanto à avaliação do imóvel 

devendo o exequente, em igual prazo, acostas as matrículas atualizadas 

dos imóveis, visando comprovar a averbação das penhoras.Decorrido o 

prazo, certifique-se, remetendo-se os autos conclusos para designação 

de hasta pública ou outra deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2020.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69621 Nr: 11764-48.2015.811.0010

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA, RUSSI & RUSSI LTDA, VIAÇÃO 

VALE DO SÃO LOURENÇO LTDA, M J RUSSI & CIA LTDA (POSTO 

MESAPE), VLS - Comércio de Combustíveis Ltda, GR Transportes e 

Serviços Ltda, Tesouro Comércio de Combustíveis Ltda, ANDREIA 

WAGNER ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, SCANIA BANCO SA, 

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, NAOR DE MELO FRANCO, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS MT, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO RODOBENS 

S/A, SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, BANCO DO BRASIL S.A, SK AUTOMOTIVE, WIDAL E 

MARCHIORETTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS - OAB:6718/RN, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - OAB:357020, ANDREA 

SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - OAB:3.608/RN, 

ANDRÉYA MONTI OSÓRIO BUSTAMANTE - OAB:12605, Antônio 

Martello Júnior - OAB:6370/MT, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19.171/MS, Flavio Augusto da Costa Ribeiro 

Garcia - OAB:10.114 - MT, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18.941/MS, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710/O, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:291194

 Vistos, etc.

Ciente do relatório juntado pelo Administrador Judicial à ref. 439.

Aguarde-se no arquivo provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112913 Nr: 2556-35.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPIRIDIÃO ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação de valores, com posterior expedido de 

alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98122 Nr: 5240-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45524 Nr: 418-42.2011.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, MARCIO RUIZ FERREIRA, 

ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA 

JAQUEIRA, CELIA FERREIRA FRÓES, MILTON FERREIRA JUNIOR, MÁRCIO 
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ROBERTO FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, VERA 

LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA 

FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE APARECIDA 

MIRANDA FERREIRA, ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MADUREIRA DA ASSUNÇÃO, MARCOS ANTONIO FERREIRA, 

SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59308 Nr: 2974-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFLASIO OLIVEIRA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 978-42.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 1680-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 1738-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLE MARTINS TUFO ME, ANTONELLE 

MARTINS TUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 1323-52.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:4062 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76012 Nr: 800-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, MARCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, CLAUDIA NAOUM CASTRO, ING BANK 

N.V. - HOLANDA, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, 

KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES, CRECERA FINANCE 

MANAGEMENT COMPANI, LLC, LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND 

LTD, PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:37.204/GO, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, LUIZ 

GONZAGA CORDEIRO - OAB:3755/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, Alex 

Gonçalves deRezende - OAB:42.654 - GO, ANDRE RICARDO PASSOS 

DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA - OAB:MT/19572, 

CALEBE ROCHA SILVA - OAB:34.756/GO, Daltro de Campos Borges 

Filho - OAB:36.910-RJ, JACINTO CACERES - OAB:25063-0, Juliana 

Tomazini Franco - OAB:21.568 - GO, LEOPOLDO GRECO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:230.646-A/SP, Luís Gonçalves Vitorino 

- OAB:42.868 - GO, Macelo Alexandre Lopes - OAB:160.896-A/SP, 

RAFAEL DOS REIS NEVES - OAB:422621, RAFAEL LARA MARTINS - 

OAB:20.990-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:OAB/SP 236.471, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, Rodrigo Fleury Cardim 

- OAB:31.890 - GO, Thiago Peixoto Alves - OAB:301.491-A/SP, 

Vinícius Andrade Valente - OAB:39.646 - GO, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.Lado 

outro, preclusa a presente decisão, em termos de prosseguimento, 

determino o seguinte:Considerando o depósito de fl. 3.253, determino a 

liberação do montante correspondente à 2,5% do valor, em favor da 

empresa Ouro Verde Empreendimentos S/A, à título de comissão, bem 

como o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a Justiça 

do Trabalho, para o pagamento dos débitos trabalhistas, já que aqueles 

créditos gozam de preferência sobre o crédito perseguido nos presentes 
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autos, conforme acordo juntado às fls. 3.228/3.242.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORGE SANTANA DO SACRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000168-11.2019.811.0010 Vistos, etc. Considerando 

a informação de descumprimento do acordo entabulado entre os litigantes 

(id. 24517849), deve o feito retornar ao seu estado anterior conforme 

indicado no instrumento de composição (id. 19624792). Portanto, dando 

prosseguimento ao feito, considerando a permanência do requerido em 

mora, deve ser novamente concedida a liminar de busca e apreensão. 

Nesse passo, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que 

compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação 

fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código 

Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor. Por 

todo o exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como, a constituição em 

mora do requerido, concedo a liminar de busca e apreensão do veículo 

Corrola XEI 2.0, marca Toyota, cor branca, placa OAR-6939, chassi 

9BRBD48EXE2629645, renavam 0573103135, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a 

liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que 

pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000174-81.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação para concessão de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada proposta por Ildo Roberto dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A autor conta que possui 

esquizofrenia (CID F20), por isso não possui condições laborais; relata 

teve concedido judicial o benefício de aposentadoria por invalidez, porém o 

requerido o cessou indevidamente. Pretende a concessão de tutela de 

urgência para restabelecimento do benefício de aposentadoria por 

invalidez nº 163.256.052-3, cessado em 14/11/2018. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. In casu, há fumus boni iuris consubstanciado no 

fato de que o autor recebeu o benefício de aposentadoria de invalidez por 

mais de 06 (seis) anos: DIB 31/07/2012 e DCB 14/11/2018 (id. 28492273), 

bem como no documento médico datado de 06/07/2019 (data posterior a 

cessação do benefício) indicando a incapacidade laboral total e 

permanente da parte (id. 28492258). Por sua vez, o perigo de dano reside 

na própria natureza alimentar dos benefícios previdenciários, destinados à 

garantir o sustento daqueles impossibilitados de se manterem por esforço 

próprio. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

provisória de urgência liminarmente para determinar que o INSS, no prazo 

de 30 (trinta) dias, restabeleça o benefício de aposentadoria por invalidez 

do autor (NB 163.256.052-3) e promova o pagamento do valor 

correspondente, até ulterior decisão, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). II – Da decisão inicial de conteúdo 

positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e sua emenda. Ainda, defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia médica. Assim, em razão da 

suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante 

este juízo, no dia 12 de março de 2020, às 10h30. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 
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Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

163.256.052-3, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001747-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA CELIA SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VILELA MACHADO FILHO (REU)

JORCELINA BARBOSA VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001747-28.2018.8.11.0010 Vistos, etc. 1. 

Dessume-se do feito que os demandados propuseram reconvenção na 

contestação. Ocorre que o pedido alternativo dos reconvintes está em 

dissonância com o previsto no artigo 324 do CPC, dispositivo que 

determina que o pedido deve ser determinado, considerando que as 

partes não indicaram o valor pretendido. Anoto que “A determinação só se 

refere ao pedido mediato, significando a liquidez do pedido, ou seja, a 

quantidade e a qualidade do bem da vida pretendido” (NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. p. 544. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016). Aliás, apesar 

dos reconvintes terem pedido perícia técnica para determinar o valor da 

“área faltante”, denota-se que no pedido principal há requerimento de 

abatimento do valor contratado da “área faltante” e indicação da monta 

que entendem devida, assim há a possibilidade das partes também 

atribuírem valor também ao pedido alternativo. Neste viés, devem os 

reconvintes emendar a reconvenção quantificando o pedido alternativo e, 

assim, tornando-o determinado como manda a lei. 2. Também ocorre que o 

valor da causa atribuído encontra-se incorreto, não correspondendo ao 

benefício econômico pretendido. Bem se sabe que havendo cumulação de 

pedidos, o valor da causa é formado pela soma dos valores de todos eles 

(CPC, art. 292, inc. VI). Ainda que haja pedido de compensação entre os 

valores pretendidos pelos reconvintes e o débito do contrato entabulado 

entre as partes, não pode o valor da causa referir-se tão somente a 

diferença, preterindo os demais valores da pretensão da parte. Destarte, 

também deverão corrigir o valor da causa, fazendo corresponder à soma 

dos valores de todos os pedidos ou ao pedido de alternativo de for de 

maior valor (CPC, art. 292, inc. VII), adequando-a, assim, ao benefício 

econômico pretendido. 3. Ainda denoto que os reconvintes pediram a 

concessão de assistência jurídica gratuita, sem, contudo, acostar 

documentos que demonstrem a insuficiência de recursos. Destaco que 

conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 

e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. Destaco ainda que os valores envolvidos na 

demanda configuram elementos que evidenciam a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Sendo assim, ainda deverão 

acostar documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos, 

demonstrando o preenchimento dos pressupostos para concessão de 

assistência jurídica gratuita. Portanto, em vista do exposto intimem-se os 

reconvintes para emendarem/completarem a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, quantificando o pedido alternativo e corrigindo o valor da 

causa, sob pena de indeferimento da inicial, além de acostar documentos 

idôneos a comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ou ainda anexar 

comprovantes de pagamento das custas e despesas processuais iniciais. 

Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001659-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA AIRES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001659-53.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro o 

pedido de penhora formulado pela exequente (id. 29100315) e determino a 
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expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel descrito na 

matrícula R/8.337. Nos termos da legislação processual civil em vigor, a 

penhora de imóvel, independentemente de onde se localize, quando 

apresentada certidão da respectiva matrícula, será realizada por termo 

nos autos (§1º, do Art. 845, do CPC). Os atos de constrição serão 

averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do 

executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual recai o gravame, 

de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial do 

executado pela dívida e pela obrigação que a ele está vinculada (§1º, do 

Art. 791, do CPC). Após, intimem-se a executada e seu cônjuge para 

apresentar eventual impugnação ao auto de penhora, no prazo de 15 

(quinze), nos termos dos artigos 841, 842 e §1º do 917, todos do CPC. Ato 

contínuo, deverá o exequente providenciar a averbação da penhora no 

registro competente (caput, do art. 844, do CPC). Após a formalização da 

penhora, permanecendo os executados/hipotecantes como fiéis 

depositários, proceda-se à avaliação e, com o laudo devidamente 

confeccionado, digam as partes envolvidas no litígio, em 15 (quinze) dias 

úteis (Art. 219 do CPC). Ainda, tratando-se de imóveis hipotecados, a lei é 

clara ao exigir a anuência do credor hipotecário e anticrético, conforme 

dispõe o artigo 799, I do CPC: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - 

requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou 

fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, 

hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Ademais, conforme o artigo 

804 do mesmo diploma legal a alienação não será eficaz em relação ao 

credor hipotecário não intimado. Dessa forma, determino que o exequente 

providencie a intimação de eventuais credores hipotecários e anticréticos 

dos imóveis, conforme artigo 889, inciso V, do CPC. Após, retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo nº 1000550-04.2019.8.11.0010 Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/com TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por MANOEL BEZERRA DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, partes devidamente 

qualificadas nos autos. O autor, com 63 anos de idade, aduz que é 

portador de acunhamento anterior de L1, abaulamento discal difuso de 

L1-L2 a L4-L5, com componente assimétrico posterior, insinuando-se aos 

recssos laterais e comprimindo a fase anterior de saco dural (CID 10 

S-82.1, CID 10 T91.1, CID 10 T92.1), fatos que o tornam incapaz para 

desempenhar qualquer atividade laboral, motivo pelo qual requer a 

procedência do pedido de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos. A inicial foi recebida à ID. 18822602, 

oportunidade em que foi determinada a citação da requerida, bem como 

designada a perícia médica, ainda, deferido o pedido de justiça gratuita e 

indeferido o pedido de tutela antecipada. Em seguida, acostou-se aos 

autos o laudo pericial (ID. 20015635), que concluiu pela incapacidade total 

e permanente da autora. O requerente, instado a se manifestar sobre o 

laudo médico, pugnou pela procedência do pedido inicial, ante a 

incapacidade total e permanente do autor (ID. 20162042). Por fim, foi 

certificado que mesmo devidamente citado e intimado o INSS nada 

manifestou nos autos (ID. 22490908). Vieram os autos conclusos. Pois 

bem. Prima facie, observando que o requerido deixou de oferecer 

contestação DECRETO SUA REVELIA com fulcro no artigo 344 do CPC, 

porém DEIXO DE APLICAR O EFEITO DA CONFISSÃO já que a parte é 

autarquia federal que administra patrimônio público - interesse pertencente 

à toda a coletividade - pelo que o feito cinge direitos indisponíveis (em igual 

sentido: TJMT - Ap 91172/2007, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2008, Publicado no 

DJE 23/10/2008). Ademais, após relatar os autos para proferir sentença, e 

observando que o CNIS trazido nos autos esta desatualizado e incompleto, 

a conversão do julgamento em diligência se faz necessária. Assim, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. Desta forma, intime-se a 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o CNIS da 

parte autora. Após, tornem os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000292-57.2020.8.11.0010 Requerente: Sebastião 

Alves dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Para análise do pedido de tutela antecipada entendo 

necessária a intimação da parta autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

colacionar aos autos, o atestado médico de id. 29063680 de forma legível. 

Não sendo possível a digitalização legível, no mesmo prazo supra, o autor 

deverá promover a entrega do documento legível na Secretaria do juízo, 

devendo por lá permanecer até o encerramento do trâmite virtual dos 

autos, nos termos do artigo 231, § 1º do Provimento nº 41/2016-CGJ - 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001193-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001193-93.2018.8.11.0010. Vistos. 

Compulsando os autos, denota-se que o exequente requereu a realização 

de penhora online, todavia, não colacionou a planilha atualizada da dívida. 

Sendo assim, intime-o para juntar o referido cálculo, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CANDIDO BALBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON KRAYCZY OAB - MT22754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000393-31.2019.8.11.0010 Requerente: Helena 

Candido Balbino Ebert Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria por idade mista/híbrida, formulada por Helena Candido 

Balbino Ebert em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O 

requerido foi citado pessoalmente, apresentando em seguida contestação, 

pugnando pela suspensão do processo, em razão de ser objeto de 

recurso repetitivo e no mérito pugnou pela improcedência da ação. 

Impugnação apresentada (id. 23138122). É o relato. Fundamento e decido. 

Da preliminar arguida pelo requerido A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça afetou na sistemática dos recursos especiais repetitivos, sob o 

tema nº 1007, a questão da “possibilidade de concessão de aposentadoria 

híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de 

período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem 

necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo”. A questão foi submetida a julgamento no mês de setembro 

de 2019, sendo firmada a seguinte tese: O tempo de serviço rural, ainda 

que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode 

ser computado para fins da carência necessária à obtenção da 

aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o 

recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 

8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. O 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da desnecessidade 

de se aguardar o trânsito em julgado das decisões proferidas em recursos 

submetidos à sistemática de repercussão geral para fins de aplicação das 

teses firmadas. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS NO STJ ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. 

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de não exigir o trânsito em 

julgado do acórdão paradigma para a aplicação da tese firmada no 

julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos. Precedente 

da Corte Especial. 2. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ 

- AgInt no REsp: 1611022 MT 2016/0172647-7, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 09/02/2018). (negritei). Assim, considerando que já foi 

firmada tese sobre o tema em questão, desnecessária a suspensão do 

feito. Defiro a produção de prova testemunhal. Para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2020, às 

15h00min. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas 

a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob 

pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para 

cada parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas 

em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7671 Nr: 89-79.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT, Procuradoria Geral do Estado - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18.222/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, 

MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO, TEREZINHA URANY DE 

CASTRO - OAB:2.725/GO

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 10 dez dias manifestar nos 

autos, a cerca da penhora de fhs. 408/410. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17167 Nr: 1730-63.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SANTOS QUEIROZ, LUCINEIDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo de 05 cinco dias manifestar nos 

autos, a cerca da juntada dos cálculos. É o que me cumpre certificar.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000464-33.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DONIZETE PASTRELLO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1000464-33.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.667,50 ESPÉCIE: 

[Municipais]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO 

DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

NIVALDO DONIZETE PASTRELLO Endereço: Lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por seu representante legal, 

vem, com fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor 

a presente EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida 

Ativa, anexa à presente e que desta faz parte integrante, em face de 

:Contribuinte: CPF/CNPJ: NIVALDO DONIZETE PASTRELLO 14173190115 

Endereço: RUA PRINCIPAL - DISTRITO DE SELMA, Nº 311 Bairro: DISTRITO 

DE SELMA CEP: 78820000 Complemento: RG/Insc Estadual: 335492, 

Setor/Quadra/Lote: //, Cidade: JACIARA - MT, Endereço Alternativo: RUA 

PRINCIPAL - DISTRITO DE SELMA, 311 Bairro : DISTRITO DE SELMA 

Compl.: - -, Por ser devedor da Importância de R$ 1.667,50 P. Deferimento 

(um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) Requer, 

pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação por oficial de Justiça 

do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo de 05(cinco) dias, 

pagar o débito apontado na Certidão, atualizado monetariamente, com os 

acréscimos legais, honorários advocatícios e custas processual, ou 

garantir a execução na forma do disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob 

pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, 

autorizando o oficial de justiça a cumprir as diligências na forma 

preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil, e 

em caso de não pagamento no prazo de lei requer que seja deferida a 

PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios. 

Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 1.667,50 (um mil, seiscentos 

e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) , correspondente a débitos 

de (Tarifa de Agua/2012, Tarifa de Agua/2013, Tarifa de Agua/2014, 

Tarifa de Agua/2015, Tarifa de Agua/2016, Tarifa de Agua/2017, Tarifa de 

Agua/2018) calculados até a data do ajuizamento e sujeito a atualização 

na data do efetivo pagamento. Requer, pois digne-se Vossa Excelência a 

ordenar a citação por oficial de Justiça do(a) devedor(a) ou quem de 

direito para, no prazo de 05(cinco) dias, pagar o débito apontado na 
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Certidão, atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, 

honorários advocatícios e custas processual, ou garantir a execução na 

forma do disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de 

bens suficientes para integral satisfação do débito, autorizando o oficial 

de justiça a cumprir as diligências na forma preceituada no parágrafo 2º 

do artigo 172 do Código de Processo Civil, e em caso de não pagamento 

no prazo de lei requer que seja deferida a PENHORA ONLINE. Requer, por 

fim, a fixação de honorários advocatícios. Nestes termos, dando à causa 

o valor de R$ 1.667,50 (um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta centavos) , correspondente a débitos de (Tarifa de Agua/2012, 

Tarifa de Agua/2013, Tarifa de Agua/2014, Tarifa de Agua/2015, Tarifa de 

Agua/2016, Tarifa de Agua/2017, Tarifa de Agua/2018) calculados até a 

data do ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento. 

Proveniente de : Tarifa de Agua/2012, Tarifa de Agua/2013, Tarifa de 

Agua/2014, Tarifa de Agua/2015, Tarifa de Agua/2016, Tarifa de 

Agua/2017, Tarifa de Agua/2018 Certidão(ões): 43 JACIARA, 26 de 

fevereiro de 2019. Maria Aili F. de M. Rodrigues - Advogada 

OAB/MT-17.119-B Matricula 8639." DECISÃO:"VISTOS ETC,A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º).O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados.Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se o executado da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC).Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”;Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”.O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara–MT, 06 de Março de 2019.Valter 

Fabricio Simioni da Silva - Juiz de Direito." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 

12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002042-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MENDONCA JAQUEIRA FILHO - ME (EXECUTADO)

MILTON MENDONCA JAQUEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1002042-65.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.751,91 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: MILTON MENDONCA JAQUEIRA FILHO - ME 

Endereço: Local incerto e não sabido Nome: MILTON MENDONCA 

JAQUEIRA FILHO Endereço: Local incerto e não sabido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:"MUNICÍPIO DE JACIARA, por seu representante legal, vem, com 

fundamento na lei nº 6.830 de 22 de Dezembro de 1980, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL, representada pela certidão de Dívida Ativa, anexa à 

presente e que desta faz parte integrante, em face de :Contribuinte: 

CPF/CNPJ: MILTON MENDONCA JAQUEIRA FILHO 15096019000150 

Endereço: Rua Guaycurus, Nº 400 Bairro: Centro CEP: 78820000 

Complemento: Setor/Quadra/Lote :Cidade: JACIARA - MT Bairro : Compl.: - 

JACIARA - MTSócios CPF/CNPJ RG Endereço MILTON MENDONCA 

JAQUEIRA FILHO 25719742034 RUA 6, 146 JARDIM SHANGRILA CUIABA 

- MT Por ser devedor da Importância de R$ 1.751,91 P. Deferimento (um 

mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) Requer, 

pois digne-se Vossa Excelência a ordenar a citação por oficial de Justiça 

do(a) devedor(a) ou quem de direito para, no prazo de 05(cinco) dias, 

pagar o débito apontado na Certidão, atualizado monetariamente, com os 

acréscimos legais, honorários advocatícios e custas processual, ou 

garantir a execução na forma do disposto no artigo 9 da Lei 6.830/80, sob 

pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, 

autorizando o oficial de justiça a cumprir as diligências na forma 

preceituada no parágrafo 2º do artigo 172 do Código de Processo Civil, e 

em caso de não pagamento no prazo de lei requer que seja deferida a 

PENHORA ONLINE. Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios. 

Nestes termos, dando à causa o valor de R$ 1.751,91 (um mil, setecentos 

e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) , correspondente a 

débitos de (Imposto Sobre Serviços/2014, Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2017, Taxa de Expediente/2017) calculados até a data do 

ajuizamento e sujeito a atualização na data do efetivo pagamento. 

Proveniente de : Imposto Sobre Serviços/2014, Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento/2017, Taxa de Expediente/2017 Certidão(ões): 388 

JACIARA, 29 de agosto de 2018 Maria Aili F. de M. Rodrigues - Advogada 
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OAB/MT-17.119-B Matricula 8639". DECISÃO:"VISTOS ETC,A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º).O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados.Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC).Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13).Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte:Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”;Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”.O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º).Às providências.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara–MT, 31 de agosto de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva - Juiz de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 

12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000141-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000141-91.2020.8.11.0010 Requerente: Canopus 

Administradora de Consórcios S/A Requerido: Deivison Rodrigues de 

Souza Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, proposta pela Canopus Administradora de 

Consórcios S/A em desfavor de Deivison Rodrigues de Souza. Infere-se 

dos autos que antes que houvesse pronunciamento judicial o autor 

pugnou pela suspensão do processo (id. 29015137). É o relatório. Decido. 

Preceitua o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

313 - Suspende-se o processo: (...) Inciso II – pela convenção das partes. 

Diante da notícia de convenção entre as partes, nos termos do artigo 313, 

inciso II, do Código de Processo Civil suspendo o feito até o dia 

17/03/2020. Transcorrido o prazo da suspensão, não havendo 

manifestação das partes, intime-se a requerente, para essa informe se 

houve o cumprimento integral da composição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como afirmativo. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1000381-17.2019.8.11.0018 Requerente: João 

Batista de Oliveira Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. 

Espécie: Ação previdenciária de aposentadoria rural por idade Visto, etc. 

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta por JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em que se objetiva a obtenção de aposentadoria 

rural por idade, já que preenche os requisitos legais relativos ao tempo de 

trabalho, bem como a idade. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido para apresentação de contestação (id. 18986833). O requerido 

foi citado pessoalmente, todavia, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentação de contestação (id. 21824188). A revelia do requerido foi 

decretada (id. 23756162). Posteriormente o requerido apresentou 

contestação fora do prazo. Designada audiência de instrução e julgamento 

foi colhido o depoimento das testemunhas Assimar Cury Mussy e Regina 

Lucia Soares Cury e colhido o depoimento do requerente. O autor 

apresentou memoriais finais remissivas à inicial. O requerido, por sua vez, 

mesmo devidamente intimado deixou de comparecer ao ato. É o relato. 

Fundamento e decido. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de 

Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria 

rural por idade é de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Com 

relação à idade mínima, temos que a parte autora juntou documento que 

indica nascimento em 04 de janeiro de 1953, logo, tinha à época da 

distribuição da ação a idade necessária para a concessão do benefício. 

Quanto à carência, o § 2º do art. 43 da Lei de Benefícios estabelece que o 

trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 
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contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os artigos 142 e 143 da LGPS. 

Como início de prova material de seu trabalho no campo, o autor 

apresentou os seguintes documentos: 1) Certificado de alistamento militar, 

onde consta a profissão do autor como lavrador; 2) Certidão de 

nascimento do autor, na qual o genitor deste está qualificado como 

lavrador; 3) Declaração de exercício de atividade rural; 4) Declaração de 

aptidão ao Pronaf; 5) Notas fiscais eletrônicas; 6) Cadastro de imóveis 

rurais; 7) Certificado de participação em curso ministrado pelo Senar Mato 

Grosso. Observa-se que os documentos colacionados aos autos são 

suficientes para configurar início de prova material de que o autor exerceu 

a atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material. A respeito do assunto, a Turma de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado 14: “Para a 

concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de 

prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício”. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS DA AUTORA. CTPS COM VÍNCULOS 

DE TRABALHO RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. CORROBORAÇÃO E 

COMPLEMENTAÇÃO. TEMPO DE TRABALHO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO. 

COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DO INSS. DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO 

RECURSO. 1.A prova documental é no sentido de demonstrar o labor rural 

por parte do autora pelo prazo de carência, conforme exige o art. 142 da 

Lei previdenciária, considerando que há documento a indicar o labor rural 

por vínculos de trabalho rurícola no extrato do CNIS. 2.Há comprovação de 

que a autora trabalhou como rurícola, o que veio corroborado pela prova 

testemunhal colhida que afirmou o trabalho rural da autora, a evidenciar o 

cumprimento da carência. 3. Dessa forma, torna-se viável a concessão do 

benefício de aposentadoria por idade rural, uma vez que há início de prova 

material, ficando comprovado que a parte autora efetivamente trabalhou 

nas lides rurais no tempo mínimo em exigência da lei, prevista no art. 143 

da Lei nº 8.213/91. 4. Condenação do INSS a conceder à autora a 

aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo com abono 

anual. 5. Data inicial do benefício a partir do requerimento administrativo, 

conforme pedido inicial. [...] Parcial provimento da apelação. (TRF-3 - Ap: 

00054357620184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 30/07/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/08/2018). Ressalte-se que o fato 

de o autor ter laborado na zona urbana, por si só, não retira sua condição 

de segurado especial. A prova testemunhal se revelou apta a 

complementar o início de prova material, atestando que o autor se dedicou 

à atividade rural durante o período de carência, em regime de economia 

familiar, conforme declarações das testemunhas Assimar Cury Mussy e 

Regina Lucia Soares Cury. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior ao 

mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas 

para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural 

(Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP). A instrução demonstrou que a 

parte autora exerceu o trabalho rural, na forma de regime de economia 

familiar por período superior ao exigido, conforme depoimento das 

testemunhas, bem como o início de prova material produzido e já 

especificado na sentença. Por fim, no que tange ao termo inicial do 

benefício, na esteira das decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, fixo a data do requerimento administrativo. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR (A) RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. 

A sentença sob censura, proferida sob égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Apelação da parte autora restrita à modificação da sentença 

no tocante ao termo inicial do benefício. 3. Tendo havido requerimento 

administrativo do benefício e ajuizada a demanda há menos de 5 anos da 

decisão final do processo administrativo que indeferiu o pedido, deve ser 

fixada a data do requerimento administrativo como termo inicial da 

aposentadoria por idade em questão. 4. Apelação da parte autora provida. 

TRF-1 - AC: 00229404620174019199 0022940-46.2017.4.01.9199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

Data de Julgamento: 13/09/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

26/09/2017 e-DJF1). Logo, fixo como termo inicial o dia 23 de julho de 

2018, data do requerimento administrativo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo procedente em todos os seus termos a presente ação, extinguindo o 

feito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, com julgamento 

de mérito, para o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS a conceder a João Batista de Oliveira o benefício da aposentadoria 

rural por idade, desde o requerimento administrativo. Atendendo ao 

disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, 

necessárias à implantação do benefício. a) Nome do segurado: João 

Batista de Oliveira; b) Benefício concedido: aposentadoria por idade rural, 

inclusive com o abono anual – 13º salário; c) Renda mensal atual: salário 

mínimo; d) Data de início do benefício: (23 de julho de 2018) – data do 

requerimento administrativo; e) Período a ser considerado como atividade 

rural: (180 meses) 15 anos. f) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

após o trânsito em julgado. Encaminhem-se também os documentos 

indicados no artigo 387 da CNGC, verbis: "Na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou 

CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por 

morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o 

autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de 

nascimento)”. Determino que a correção monetária e os juros moratórios 

sejam calculados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, 

inciso III do Código de Processo Civil/15, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

12 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001281-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CANOVA PABLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo nº. 1001281-97.2019.811.0010 Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA E/OU 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por JOSÉ 

CARLOS CANOVA PABLOS, em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito. Entretanto, o INSS apresentou proposta de acordo 

visando conceder o benefício pleiteado na inicial à parte autora (ID. 

27181885). Instada a se manifestar, a parte autora concordou com a 

proposta apresentada pelo INSS pugnando pela homologação do acordo 

(ID. 27292391). Os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, 

fundamento e decido. Analisando os autos verifico que os requisitos de 

validade, existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente 

no acordo firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes à 

ID. 27181885, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 12 de fevereiro de 
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2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 136755 Nr: 99-59.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.03.2020 às 16h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisite-se o réu para comparecer à audiência designada.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO SANTOS FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000307-26.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:RONIVALDO 

SANTOS FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO GUIMARAES 

NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

10:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-11.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEITIELY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000308-11.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:KEITIELY DA 

SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO GUIMARAES 

NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29134815

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA ROCHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001489-81.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000582-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANMYNA SORAIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000582-09.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001599-80.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 
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Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NUBIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001311-35.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001289-74.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002225-02.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000310-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000310-78.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MICHELLE DE 

OLIVEIRA NAGAI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO ANTONIO 

COSTA MENACHO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE FERNANDES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 09:55 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO - EIRELI (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: THIAGO RIBEIRO OAB: MT13293-O Endereço: desconhecido 

Advogado: CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB: MT14526-O Endereço: R 

FRANKLIN CASSIANO SILVA, 01, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-294 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 08:15 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB: MT26554/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O 
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Endereço: Rua Jacira, 561, São Sebastião, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB: MT26554/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O 

Endereço: Rua Jacira, 561, São Sebastião, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/03/2020 Hora: 10:05 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA VENANCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000312-48.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ITAMARA 

VENANCIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/03/2020 Hora: 08:25 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 08:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-11.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEITIELY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: 

MT23997/O-O Endereço: RUA TUPINIQUINS, 219, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001916-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 29153422 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de id n. 

29153422 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003033-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDEL PERGENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27881408 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000766-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 27470404 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES CAMPOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001834-47.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 12 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-16.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT10084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL GONCALVES DA COSTA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - MT0009199A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 26409325 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES P. COSTA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 

10668 Página 446 de 877, Disponibilizado - 31/1/2020 e publicado em 

03/02/2020 não se manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos 

termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da 

Parte credora para no prazo de 05 dias manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001057-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001057-96.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001320-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001320-94.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FERNANDO NUNES DINIZ 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA ROCHA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001489-81.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DILZA ROCHA MARTINS 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante 

a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001319-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001319-12.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FERNANDO NUNES DINIZ 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000470-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000470-45.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: MARINA DE OLIVEIRA 

BARBOSA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de 

Jaciara no qual alega, em síntese, erro nos cálculos trazidos pela 

embargada, uma vez que teria tomado por termo inicial dos juros de mora 

relativos aos danos morais a data do evento danoso, quando deveria 

utilizar a data do arbitramento. Apontou como valor devido a quantia de R$ 

21.921,86 (vinte e um mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e seis 

centavos), ou seja, pretende ver declarado excesso de execução o 

montante de R$ 5.634,27 (cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e 

vinte e sete centavos). A impugnada se manifestou reconhecendo 

parcialmente a pretensão do impugnante, pois apresentou novos cálculos 

que totalizam R$ 22.834,47 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e sete centavos), ou seja, reconhecendo um excesso de 

R$ 4.721,66 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e sessenta 

centavos). Razão assiste à impugnada. Isto porque basta analisar os 

cálculos trazidos pelo Município para se verificar que foram omitidos os 

valores atinentes aos danos materiais, de modo que conflitam diretamente 

com a sentença condenatória. Aliás, os novos cálculos trazidos pela 

impugnada bem refletem os parâmetros estipulados em sentença, quais 

sejam: Danos morais: Valor a ser atualizado: R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) Juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso 

(30/04/2015). Correção Monetária pelo índice INPC, a incidir desde o 

arbitramento (15/02/2019). Danos Materiais: Valor a ser atualizado: R$ 

583,83 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos) Juros 

de Mora relativos aos aplicáveis à Caderneta de Poupança, a incidir desde 

a citação. Correção Monetária pelo índice IPCA-E, a incidir desde a data do 
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desembolso de cada gasto. Os referidos gastos e datas de desembolso 

são os seguintes: Radiografia: R$97,00 em 15/02/2016 Custos com 

Cartório: R$47,00 em 02/10/2016 Sessões de Fisioterapia: R$275,00 em 

09/11/2015 Consulta Médica: R$150,00 em 17/03/2016 Verifica-se das 

planilhas apresentadas pela impugnada que as referidas datas foram 

obedecidas, razão pela qual a pretensão do impugnante deve ser 

parcialmente acolhida para se declarar excesso de execução apenas 

sobre o montante de R$ 4.721,66 (quatro mil setecentos e vinte e um reais 

e sessenta centavos). Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação 

ao cumprimento de sentença para declarar excesso de execução de R$ 

4.721,66 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos). 

Deixo de fixar honorários porquanto indevidos nesta fase processual 

perante o rito dos Juizados Especiais. Proceda-se conforme determinado 

na decisão ID.25774028. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001239-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FABIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001239-48.2019.8.11.0010. AUTOR(A): OSVALDO FABIAN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante 

a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000582-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANMYNA SORAIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000582-09.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANMYNA SORAIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo-lhe os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001599-80.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LUCAS OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-56.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000111-56.2020.8.11.0010. REQUERENTE: EDIO MOURA DE ARRUDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000937-19.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANDRE DE SOUZA 

CARVALHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NUBIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001311-35.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCA NUBIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LEONEL DA SILVA LEMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000010-19.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEONICE LEONEL DA SILVA LEMO Vistos. 

Considerando que os títulos de crédito estão ilegíveis, determino que a 

parte autora emende a inicial e corrija o vício apontado, devendo fazê-lo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA RAMOS MESTRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000048-31.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANA LUCIA RAMOS MESTRE Vistos. Compulsando os 

autos verifico que o título de crédito não foi emitido pela executada ou 

garantido por esta mediante aval, razão pela qual determino que o 

exequente emende a inicial e sane o vício apontado, devendo fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001289-74.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ADELINA FERNANDES BARBOSA Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida 

de recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001235-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA REIS ANTONIA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001235-11.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: RENATA REIS ANTONIA DIAS VISTOS, ETC. 

1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 
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Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000101-46.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: APARECIDA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: BANCO PAN VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002078-73.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002078-73.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ALDEMIRA TELES DA SILVA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001279-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001279-30.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001233-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDA NOBRES DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001233-41.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: RAILDA NOBRES DINIZ VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 
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quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010783-77.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VIANA FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010783-77.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEFA VIANA FEITOSA 

EXECUTADO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos. 

Expeça-se certidão de dívida conforme requerido pela exequente. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000049-16.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANDRESA FREITAS DE PAIVA Vistos, etc. 1. Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento no 

prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir preferencialmente 

em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprirfielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do D. mandatário da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DE JESUS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000054-38.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: EVERALDO DE JESUS GOMES Vistos, etc. 1. Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento no 

prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir preferencialmente 

em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprirfielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do D. mandatário da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000057-90.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DOS REIS Vistos, etc. 1. 

Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de 

imediato à PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o 

respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte 

executada (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou 

direito real sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso 

de sucesso na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o 

caso, e os depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado 

de uso e conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de 

penhora, designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, 
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DEFIRO a expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da 

causa, devendo o credor cumprirfielmente os prazos e restrições 

descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na 

forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na 

restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da 

execução. 7. Deixo de fixar honorários advocatícios em favor do D. 

mandatário da parte credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo 

inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASTIAO ESPINDO VALEJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000126-25.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: BASTIAO ESPINDO VALEJO Vistos, etc. 1. Cite-se a 

parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento no 

prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir preferencialmente 

em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do D. mandatário da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-77.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ FRANCISCA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000129-77.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: MARINEZ FRANCISCA DE SOUZA Vistos, etc. 1. Cite-se 

a parte executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento 

no prazo assinalado, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, que deverá incidir preferencialmente 

em bens móveis de fácil comercialização, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 

829, § 1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real 

sobre imóvel, eventual cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso 

na penhora, removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os 

depositem com a parte exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4. Após a lavratura de termo ou do auto de penhora, 

designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, oportunidade em que a parte executada poderá oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do 

artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Deixo 

de fixar honorários advocatícios em favor do D. mandatário da parte 

credora, uma vez que incabíveis nesta fase, segundo inteligência dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000187-90.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE SIRAYUP KAYABI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES DE OLIVEIRA MORIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para comparecer a Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 03/03/2020, às 09hs00min.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001354-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SCHMITZ (REQUERENTE)

RANIERI QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU COSTA (REQUERIDO)

ROMILDA ZULIANI COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIO MONTEIRO DA SILVA OAB - SP229052 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001354-45.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

FRANCISCO SCHMITZ, RANIERI QUEIROZ REQUERIDO: IRINEU COSTA, 

ROMILDA ZULIANI COSTA Vistos etc. CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo a presente como mandado, providenciando-se as 

diligências necessárias para seu fiel cumprimento, sendo que para o ato 

NOMEIO Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda, endereço: Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 408 – Bosque da Saúde, CEP 78050-000, 

tel: (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, Cuiabá/MT, para 

realizar a perícia determinada pelo Juízo Deprecante, encaminhando cópia 

integral da presente missiva. Com a apresentação da proposta, INTIME-SE 

para depositar o valor dos honorários periciais no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, encaminhe ao Sr. Perito Judicial cópia dos quesitos 

apresentados pelas partes, caso estes apresentem, bem como, dos 

quesitos do Juízo deprecante. O Sr. Perito deverá ser notificado para 
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cumprir o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466, caput 

e §1º do CPC), devendo marcar o início da perícia com antecedência 

mínima de 30 dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que 

providencie as devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do 

CPC. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do 

CPC, devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o início da 

perícia. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Após realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de cumprimento do Mandado, DEVOLVA-SE ao 

Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo-se e certificando-se o necessário. Juara/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000662-47.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000662-47.2019.8.11.0050. REQUERENTE: 

ELISANGELA MACHADO CORREA REQUERIDO: JUVENAL SANTOS DE 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação de regularização de guarda c/c 

regularização de alimentos e visita, requerida por Francisco Machado 

Lemes Passos representado por sua genitora Elisangela Machado Correa, 

em face de Juvenal Santos de Carvalho. No tocante a guarda provisória, 

tendo em vista a guarda de fato já exercida pela autora, consoante 

informações na exordial, bem como documentos/comprovantes juntados, 

bem como cota ministerial, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA do menor 

Francisco Machado Lemes Passos em favor da requerente Elisangela 

Machado Correa, para todos os fins e efeitos de direito. Tendo em vista 

que já fora realizado estudo psicossocial nos autos, bem como que diante 

da mudança de endereço, restou prejudicado a opção sugerida pela 

Equipe Multidisciplinar, sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 03/03/2020 às 13h30min. CITE-SE o requerido INTIMEM-SE as 

partes para que compareçam à solenidade, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol. 

Na audiência, se não houver acordo, poderão as partes rés contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Juara/MT, 

21 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 60643 Nr: 3258-30.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGdA, MLGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdLC, MLdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 No mais, diante da realização de acordo, com concordância do Parquet, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS PARTES, para que 

surta os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE o Termo de Guarda 

Definitivo.Sem custas eis que beneficiarias da justiça gratuita.Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Roberta Silva Rezende, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 2187-56.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ribas Barbon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a intimação da(s) parte(s) para manifestar, no prazo de 05 dias, 

do retorno dos autos do E. TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106554 Nr: 1442-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Federich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte Exeuqente para efetuar o depósito de diligência 

do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 17968 Nr: 455-21.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, Oscar 

Martins Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUARA - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número do Processo: 455-21.2006.811.0018 - 17968

E s p é c i e :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Parte Autora: Município de Juara-MT

Parte Ré: Priminho Antonio Riva

Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2020, 14:00 horas.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Juliano Hermont Hermes da Silva

Procurador do Município: Dr. Fabrício Tsuji Ishiki

Advogado parte requerida: Dra. Lindamir Macedo de Paiva

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, observadas às formalidades legais acima 

mencionadas e cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos termos da Lei n° 

11.419/2006 e Provimento n. º 038/2007- CGJ. Foram advertidas acerca 

da vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio.

O Município insistiu no depoimento pessoal do requerido.

DELIBERAÇÕES

Pelo MMº Juiz foi dito: Diante da juntada de fls. 336/340 redesigno a 

presente solenidade para o dia 03 de março as 15:30 horas.

Expeça-se mandado de intimação para o requerido, devendo ser cumprido 

com urgência.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Roberta Silva Rezende, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz(a) de Direito

Parte Requerente

Município de Juara-MT
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Procurador: Fabricio Tsuji Ishiki

Advogada da Parte Requerida

Lindamir Macedo de Paiva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 26667 Nr: 4651-97.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cunali Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Vilela de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, SERGIO AUGUSTO DIAS BASTOS - OAB:157601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Processo nº 4651-97.2007.811.0018

Código nº 26667

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que houve o efetivo 

cumprimento do parcelamento, conforme certidão de fls. 227.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Diante do fato do executado ter quitado o seu débito, inexiste motivo para 

o prosseguimento do feito. Logo, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c 

o art. 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65811 Nr: 2904-68.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiliana Oliveira Menezes - ME, Leiliana Oliveira 

Menezes, Paulo Sergio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de suspensão dos 

cartões de créditos, apreensão da carteira nacional de habilitação e 

passaporte da parte executada. Concedo à parte exequente o prazo de 

cinco (5) dias para que indique a concreta existência de bens passíveis 

de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 

921, inciso III, do CPCObservo que o silêncio da parte exequente também 

implicará na suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 114804 Nr: 5037-44.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Tendo em vista o lapso temporal da petição de fl. 74, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59648 Nr: 2185-23.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cunha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA APARECIDA 

DA CUNHA ARAUJO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS, 

momento em que às fls. 168/169 apresentou seus cálculos, e pugnou pela 

expedição de RPV no montante de R$ 28.714,94.

Os autos foram remetidos a Autarquia para manifestação em 04/07/2019 

(fl. 157, verso) e, NÃO foi apresentada impugnação, mantendo-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte 

exequente entende serem devidos pela autarquia, no período que 

compreende entre o DIB (data de início do benefício) e a data de 

implantação do benefício.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 28.714,94, 

conforme memória de calculo de fl. 165.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29181 Nr: 1734-71.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se “Cumprimento de Sentença” proposto por JAIRO INÁCIO DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte executada apresentou impugnação à execução e os valores que 

entende serem devidos por ela, juntando o demonstrativo de cálculo, 

perfazendo o montante de R$ 92.758,87 (noventa e dois mil setecentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

 Por outro lado, a parte exequente peticionou às fls. 144/145, informando 

que concorda com os cálculos apresentados pelo Instituto executado e 

pugnou pela sua homologação e consequente expedição de RPV.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Execução de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na concordância com os valores apresentados 

pela parte executada, ante a liquidação dos valores devidos da sentença.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, no valor de R$ 92.758,87 
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(noventa e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete 

centavos), conforme memória de calculo de fls. 138.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb, nos moldes pugnados pela patrona da exequente.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40140 Nr: 596-64.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Certifique-se o trânsito e julgado e ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40675 Nr: 1126-68.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magui - Ind. Com. Exportação e Madeiras Ltda, 

Edson Nildo Bortoncello, Marcos Guilherme Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência. Bem como retirar em secretária, carta precatória para seu 

devido cumprimento no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41440 Nr: 1879-25.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolf Talys Osorski Santiago - 

OAB:11406

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de fl. 237 e determino a consulta no sistema Renajud de 

veículos em nome da parte executada.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Caso contrário, manifeste-se a parte exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora.

Quanto ao pedido de protesto do pronunciamento judicial, determino que 

expeça-se certidão de inteiro teor para que a parte exequente leve a 

protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42413 Nr: 2842-33.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carbonizadora Vegetal do Vale do Arinos Ltda, 

Jose Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de fls. 102/103 e determino a consulta no sistema Renajud 

de veículos em nome dos executados.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Caso contrário, manifeste-se a parte exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 4434-20.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

31600.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33418 Nr: 1127-24.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Sachetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para manifestar acerca da nota devolutiva de 

fls. 164/165, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 1471-68.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. de S. A. Costa Confecções-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 D E S P A C H O
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Diante da certidão de fl. 103, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar 

a defesa da parte executada, tendo em vista que já retornou os trabalhos 

nesta comarca.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 28-48.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos & Grandi Ind. E Com. de Madeiras Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Defiro o pedido de fls. 81/84 e determino:

1. Expeça-se mandado de penhora e cumpra-se a Escrivania no rosto dos 

autos nº 0000049-95.2015.5.23.0116, em trâmite perante a Vara do 

Trabalho desta Comarca, para garantir a execução.

2. Após, INTIMEM-SE as partes.

3. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar em 

15 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 4388-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 1658-37.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Médica São Lucas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 Intimar Patrono das Partes para conhecimento e manifestação necessária 

quanto a juntada de calculo de fl. 290, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70752 Nr: 1663-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos do Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, Renato 

Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 DECISÃO: I- Defiro os pedidos formulados pelas partes, dispensando a 

realização dos depoimentos pessoais; II – Indefiro o pedido de f. 93, dos 

autos 70752, por ser absolutamente desnecessário, tendo em vista que as 

provas já carreadas nos autos, além da prova testemunhal deprecada, 

dão alicerce suficiente para o julgamento da presente ação; III – Após o 

retorno das precatórias, venham os autos conclusos para a decisão da 

primeira fase do procedimento. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86504 Nr: 5531-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armando Quintana Guinossi rep. por 

Irene Mª do Nascimento Quintana, Antonio Carlos do Nascimento Quintana, 

Evandro Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Renato Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 DECISÃO: I- Defiro os pedidos formulados pelas partes, dispensando a 

realização dos depoimentos pessoais; II – Indefiro o pedido de f. 93, dos 

autos 70752, por ser absolutamente desnecessário, tendo em vista que as 

provas já carreadas nos autos, além da prova testemunhal deprecada, 

dão alicerce suficiente para o julgamento da presente ação; III – Após o 

retorno das precatórias, venham os autos conclusos para a decisão da 

primeira fase do procedimento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1448 Nr: 137-82.1999.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITO & MAITO LTDA, Vanderlei Odair Maito, 

Iloneis Maito Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Souza Ramos - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fl. 182.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9807 Nr: 1395-88.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Codignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito de fls. 130/131 e determino a consulta no sistema Renajud 

de veículos em nome do executado.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Caso contrário, manifeste-se a parte exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23876 Nr: 1885-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa, Jair dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto aos valores 

bloqueados à fl. 186.

No mais, DEFIRO o pleito de fls. 193/194 e determino a consulta no sistema 

Renajud de veículos em nome dos executados.

Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens apenas para 

transferência, expedindo-se mandado de penhora e avaliação dos 

veículos encontrados.

Caso contrário, manifeste-se a parte exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41189 Nr: 1628-07.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Neves Vergueiro, Carlos Alberto Faria de 

Lima, Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Alves de Oliveira 

Junior - OAB:6949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso do requerido, juntado as fls 233/276, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41191 Nr: 1630-74.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Faria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves de Oliveira 

Junior - OAB:6949

 Intimar Patrono da parte requerida para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado pela parte autora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 1631-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Alves de Oliveira 

Junior - OAB:6949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 1632-44.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves de Oliveira 

Junior - OAB:6949

 Intimar Patrono da parte requerida para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado pela parte autora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41194 Nr: 1633-29.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Alves de Oliveira 

Junior - OAB:6949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que, caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 3390-87.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José Kistner, Vera Lucia Andrade 

Kistner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72548 Nr: 2479-07.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30266 Nr: 2825-02.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDB, DHDB, JCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Audiney Rodrigues Fernandes 

- OAB:18677/O, Deyvid Neves Delbom - OAB:23070/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto à juntada da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

118, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 563 de 925



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, José Osvaldo 

Leite Pereira - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.543/566, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122660 Nr: 472-03.2019.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Audiney Rodrigues Fernandes 

- OAB:18677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto à juntada da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

89, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-17.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENA SOSA CHAVEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL CHRISTI FANTINEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-17.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ENA SOSA 

CHAVEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE RODRIGO 

SCHNEIDER POLO PASSIVO: MICHAEL CHRISTI FANTINEL DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 31/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-56.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

KEIJIRO NEZU & EDA NEZU LTDA - EPP OAB - 13.615.549/0001-32 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000090-56.2020.8.11.0018. 

REPRESENTANTE: KEIJIRO NEZU & EDA NEZU LTDA - EPP INTERESSADO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó RI A 

Ausente o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. A parte autora 

pleiteia tutela de urgência para compelir a reclamada a retirar seu nome do 

SPC/SERASA, em razão de supostamente ter sido lançado de forma 

arbitrária. Narra a reclamante, que teria pedido a portabilidade do plano 

para a operadora OI, pois não estavam entregando a internet móvel que foi 

contratada, sendo que todas as faturas estavam devidamente quitadas. 

Que após realizar a portabilidade, iniciaram-se as cobranças de uma multa 

no valor de R$ 9.893,61 (nove mil oitocentos e noventa e três reais e 

sessenta e um centavos) referente à rescisão contatual. Pois bem. 

Trata-se de ação em que a parte requerente afirma ter sido negativada 

ilegalmente pela parte reclamada, pois afirma que o prazo previsto na 

cláusula de fidelidade já havia se escoado. Pois bem. Pelos argumentos 

exposto na inicial, vislumbro plausibilidade do direito do reclamante. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão dos 

efeitos da tutela se referem à evidência de probabilidade do direito 

invocado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora). A tutela 

de urgência é caracterizada por uma situação de perigo, situação crítica 

de emergência! Analisando os autos verifico que a situação crítica e de 

emergência se funda no fato de uma empresa do ramo comercial ter seu 

nome negativado, restringindo-se suas atividades. Outrossim, não poderia 

deixar de mencionar acerca da prestação de caução que dispõe o 

parágrafo primeiro do artigo 300 do CPC, e explico. A exigência da 

prestação de caução encontra-se inserida no poder geral de cautela do 

magistrado. O poder de cautela que refuto nestes autos, se dá ao fato de 

que é evidente que entre ambos (reclamante e reclamado) existe uma 

relação de consumo, e que para o pagamento da multa referente aos 

serviços de internet, será imprescindível a dilação probatória. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS DEFIRO a tutela de urgência almejada e determino 

que a parte reclamada retire o nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como se abstenha de promover nova restrição, 

sob pena de ser-lhe aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até 

o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem contados da 

intimação da presente decisão. Ressalto que a expedição do mandado de 

intimação para cumprimento da presente decisão está condicionada a 

COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DA CAUÇÃO. Após comprovação do 

pagamento dos valores, cumpra-se expedindo o necessário. Designada 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a 

parte requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada 

nas despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136129 Nr: 49-09.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Pereira, Daniel Thiago 

Martins Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante ao teor manifestação de ref. 55, nomeio como advogado dativo o Dr. 

Moacir Velozo Junior, para o ato da audiência.

Intime-se o advogado para informar se aceita a nomeação, bem como da 

data e horário da audiência.

Arbitro 01 URH, a título de honorário advocatício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107489 Nr: 1850-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 
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OAB:17.762-A MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar sobre 

a decisão de ref. 55

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136129 Nr: 49-09.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson dos Santos Pereira, Daniel Thiago 

Martins Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar sobre 

a decisão de ref. 57.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000775-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA MESQUITA FILHO OAB - 551.007.751-49 

(REPRESENTANTE)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000775-13.2018.8.11.0025 

Requerente: Antônio Pereira Mesquita Filho Requerido: Eliane Ferreira da 

Costa e outro VISTOS, Defiro o pedido de ID. 20872334, redistribua-se o 

feito independente do recolhimento das custas, já que existe pedido de 

justiça gratuita pendente de análise. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-21.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. N. B. (AUTOR(A))

LIDIANE CRISTINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000175-21.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): LIDIANE CRISTINA DO NASCIMENTO, H. D. N. B. REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Cuida-se de ação 

previdenciária objetivando a concessão de pensão por morte em favor do 

requerente, remetido a este Juízo pela Justiça Federal em razão da 

constatação de que o falecimento do instituidor do benefício decorreu de 

acidente de trabalho, sendo, portanto, competência da justiça comum para 

processamento e julgamento do feito. Ratifico os atos praticados até a 

presente data. Considerando que anteriormente a requerente estava 

patrocinado pela Defensoria Pública da União, nos termos do artigo 98 do 

CPC, concedo os benefícios da justiça gratuita em seu favor, bem como 

nomeio para atuar como defensor dativo no feito o(a) advogado(a) Lincoln 

Marcos de Oliveira, OAB/MT 19.390/O. Intime-se o(a) advogado(a) 

dativo(a) para tomar ciência da presente nomeação, bem como se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias. 

Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000176-06.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C. NONATO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000176-06.2020.8.11.0025 

AUTOR(A): CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: 

J.C. NONATO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS V I S T O S. Intime-se o autor 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a 

determinação anterior, inexistindo força executiva no título apresentado e, 

lado outro, existindo prova robusta do montante devido, mostra-se 

perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos moldes do art. 700, 

do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto que preenchidos os 

requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, que a nova 

sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos seus 

vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-52.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000667-52.2016.8.11.0025 

AUTOR(A): JOSE RODRIGUES DE SOUZA REU: VIACAO JUINA LTDA - 

EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A VISTOS. Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Sobrevindo pedido de 

informações pela instância superior, oficie-se informando. Considerando 

que a seguradora denunciada apresentou contestação, abra-se vista ao 

autor para impugnação, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000775-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA MESQUITA FILHO OAB - 551.007.751-49 

(REPRESENTANTE)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000775-13.2018.8.11.0025 

REPRESENTANTE: ANTONIO PEREIRA MESQUITA FILHO REQUERIDO: 

ELIANE FERREIRA DA COSTA, JULIO CEZAR GOMES VISTOS. Conforme 

se infere da inicial, a parte requerente, ao argumento de não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso, 

pleiteiam a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. 

De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da 

República dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. 

do NCPC, que trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intimem-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (Art. 219, NCPC), completar a inicial, juntando documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do 

pedido – forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001502-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedi a juntada do Estudo Psicossocial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000956-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ÂNGELO BRANDALIZE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86976 Nr: 931-28.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO BASILIO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Dessa forma, expeça-se novo ofício ao órgão fazendário e ao órgão de 

trânsito, destacando o prazo de 5 dias para que, de uma vez por todas, 

excluam qualquer registro de débito de taxas, licenciamentos, IPVA, seja 

da dívida ativa, seja dos sistemas administrativos, seja do que for, porque 

há ordem judicial no sentido contrário, dizendo que desde 2007 não pode 

ser cobrado qualquer tributo relativo à caminhonete suso mencionada com 

referência ao exequente, esclarecendo que a ordem é expressa, sob 

pena de aplicação das sanções preconizadas na CNGC/MT , das quais 

devem ser todos os agentes administrativos responsáveis pelo 

cumprimento desta ordem cientificados.Expedidos os ofícios, vistas ao 

exequente para manifestação em 30 dias, pena de presunção de 

satisfação da obrigação e extinção definitiva da ação.Às 

providências.Juína/MT, 11 de fevereiro de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150680 Nr: 84-45.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABUNA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSÊNCIA MODAS, J. F. XAVIER GARCIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARCANTONIO - 

OAB:180586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão do cartório distribuidor de fls.15, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para recolher as custas processuais, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 525-27.2000.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNVAL LARANJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... independente da vigência do art. 921 do NCPC, a prescrição 

intercorrente sempre esteve presente no ordenamento jurídico processual, 

porque é corolário lógico do princípio da estabilidade das relações 

jurídicas, deve o credor se manifestar expressamente sobre os 

parâmetros definidos no IAC n. 01/STJ, verbis:“1.1Incide a prescrição 

intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior 

ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação 

extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo 

inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do 

prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do 

transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 
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6.830/80).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência 

apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na 

data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se 

pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo 

prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação 

irretroativa da norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de 

Competência n. 01, Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).Portanto, intime-se 

o credor a se manifestar sobre a prescrição intercorrente a partir desses 

critérios definidos na jurisprudência vinculante da Corte Cidadã, e a indicar 

seu endereço atualizado, retornando os autos, ao depois, para análise do 

cabimento de extinção do crédito pela prescrição ou de arquivamento 

provisório até que sobrevenha algum fato capaz de interromper a marcha 

prescricional ou implementa-la por inteiro.Intimem-se.Às providências.Juína 

(MT), 11 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 610-08.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARISA KUSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Processo n: 610-08.2003.8.11.0025 (cod. 15129)

Exequente: Banco Volkswagen S/A

Executada: Eliane Marisa Kusler

V I S T O S,

Consoante se verifica às fls. 328, por ato de ofício da Gestora Judiciária, 

atuando no âmbito de suas funções, foi expedido AR para intimação 

pessoal do exequente a fim de que desse impulso ao processo 

executório, restabelecendo seu regular prosseguimento, porque após a 

penhora de pequeno valor relativo a ativos financeiros em nome da 

devedora e a liberação do montante, foi a parte instada a dar andamento 

ao feito, deferindo-se o pedido de pesquisa de veículos formulado pelo 

demandante, o qual restou infrutífero.

Mesmo diante dessa intimação, primeiramente endereçada ao patrono 

constituído nos autos, manteve-se inerte o exequente, e, por isso, 

procedeu-se a sua intimação pessoal, para os fins e sob a advertência de 

aplicação da norma do art. 485, § 1º do CPC/15 e, mais uma vez, 

quedou-se silente o credor.

Nesse diapasão, disciplina o artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...)”

Pelo exposto, considerando que, mesmo devidamente intimado, o 

exequente não adotou providência alguma para impulsionar o feito, JULGO 

EXTINTA a execução em análise, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos.

Custas pelo autor, as quais, se não quitadas após o trânsito em julgado, 

devem ser remetidas à C.A. para procedimento de registro e cobrança da 

dívida, sem prejuízo do arquivamento definitivo do feito, com as devidas 

anotações e baixas.

 Às providências.

Juína/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 16193 Nr: 1370-54.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DENAIRA BRAZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11079 OABMT, CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Processo nº: 1370-54.2003.8.11.0025 (Código: 16193)

Exequente: Denaira Braz Ferreira

Executado: Município de Juína/MT

 VISTOS,

 Sobre o parecer ministerial, manifeste-se o Município inclusive para 

esclarecer de que modo será quitada a dívida avençada, uma vez que, 

aparentemente, o valor extrapola os limites legais para pagamentos sem a 

observância do rito definido no art. 100, § 3º da CF/88 e no art. 87 do 

ADCT.

Prazo de 15 dias pena de presunção de desistência da avença, situação 

em que deverá a Secretaria expedir o competente ofício requisitório para 

pagamento do Precatório, desde que apresentada conta de liquidação, 

com valores que se amoldem ao disciplinado no art. 1º-F da Lei n. 

9.494/97, já que os consectários da mora de dívidas judiciais da Fazenda 

Pública são regidos por lei especial, não admitindo aplicação de índices 

inflacionários gerais e nem incidência de juros de mora superiores ao 

patamares definidos na legislação própria.

Intimem-se as partes.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Juína (MT), 11 de fevereiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117528 Nr: 8627-13.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CARO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106873 Nr: 1016-09.2015.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDX, MEJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA PARA RETIRAR EM SECRETARIA A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 3468-31.2011.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO DE INVENTÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3468-31.2011.811.0025 - 83255

PARTE AUTORA: GENILZA ALVES DE SOUZA

PARTE RÉ: ESPOLIO DE ADEMAR GABRIEL DE SOUZA

CITANDOS: INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos INTERESSADOS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, na forma do Art. 626, § 1º, e Art. 259, III, ambos do 

NCPC, dos termos da presente Ação de Inventário, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por Genilza 

Alves de Souza, em face do Espólio de Ademar Gabriel de Souza. A ação 

foi distribuída em 08/08/2011, com valor da causa de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), e recebida em 30/09/211, conforme despacho de fl. 16, sendo a 

Autora nomeada como Inventariante.

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. Citem-se os herdeiros e intimem-se as 

demais Fazendas Públicas, todos via correio, para se manifestarem nos 

autos, nos termos do art. 626, § 1º, do NCPC. Publique-se edital, nos 

termos do art. 259, inciso III, do NCPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 22 de março de 2016."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância,

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei.

Eu, MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS, digitei.

Juína - MT, 11 de fevereiro de 2020.

Rosane Inês Noatto

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95917 Nr: 4276-65.2013.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENAIRA BRAZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT

 Processo nº: 4276-65.2013.8.11.0025 (Código: 95917)

Exequente: Denaira Braz Ferreira

Executado: Município de Juína/MT

 VISTOS,

 Sobre o parecer ministerial, manifestem-se as partes, o Município 

inclusive para esclarecer de que modo será quitada a dívida avençada, 

uma vez que, aparentemente, o valor extrapola os limites legais para 

pagamentos sem a observância do rito definido no art. 100, § 3º da CF/88 

e no art. 87 do ADCT.

Prazo de 15 dias pena de presunção de desistência da avença, situação 

em que deverá a exequente ser intimada a dar impulso efetivo à 

execução, retomando a marcha executória.

Intimem-se as partes.

Ciência ao MPE.

Às providências.

Juína (MT), 11 de fevereiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 689 Nr: 139-31.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR JOSÉ ESSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 139-31.1999.811.0025 Código nº: 689

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Wilmar José Esser

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Cuida-se de ação monitória aviada pelo Banco do Brasil S/A em face de 

Wilmar José Esser.

Em decisão de fls. 116 e 117, o juízo deferiu ordens de anotações, 

bloqueios e expedição de ofícios nos sistemas eletrônicos.

Consoante à fl. 122, o exequente requereu a extinção do feito diante da 

falta de localização de bens passíveis de penhora do executado.

Eis o relato do que importa.

DECIDO.

Havendo pedido de desistência da ação pelo credor, homologo por 

sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a falta de 

interesse jurídica no prosseguimento do feito.

E, ainda, revogo as ordens exaradas às fls. 116 e 117, devendo a 

secretaria expedir-se o necessário quanto às diligências já realizadas, 

conforme fl. 121.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

P.I.C

Às providências.

Juína/MT, 06 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89347 Nr: 3534-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE ANDRESSA LUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Número Único: 3534-74.2012.8.11.0025 (Cod. 89347)

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executada: Viviane Andressa Lusse

Vistos, etc.

Requerido o cumprimento de sentença quanto à verba sucumbencial 

fixada na sentença que julgou improcedente a pretensão monitória aviada 

pela executada, aportou aos autos petição indicando ser ela beneficiária 

da gratuidade judiciária, causa suspensiva da execução sucumbencial, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Diretamente ao ponto, é forçoso recordar que o deferimento da gratuidade 

judiciária não exonera mas suspende o direito do credor de executar as 

obrigações sucumbenciais, se e enquanto permanecer o estado de 

hipossuficiência da litigante, na esteira do que preconiza expressamente a 

regra do art. 98, § 3º do CPC/15, verbis:

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Destarte, como a executada teve deferido os benefícios da gratuidade, às 

fls. 317, acolho a alegação de inexigibilidade, ao menos momentânea, do 

crédito exequendo, sustando a cobrança das custas e verbas 

sucumbenciais, pelo prazo do art. 98, § 3º do NCPC ou até comprovada 

modificação da condição de hipossuficiência.

Publique-se.

Mantenham-se os autos em arquivo, sem baixa na distribuição, até que 

sobrevenha causa superveniente que justifique a retomada da execução 
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ou reconhecimento da prescrição do direito.

Às providências.

Juína/MT, 11 de fevereiro de 2.020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102248 Nr: 3152-13.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE TOLARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 Processo nº: 3152-13.2014.811.0025 (Cod. 102248)

Exequente: Laerte Tolardo

Executado: HSBC Bank Brasil S/A

Vistos,

 Trata-se de liquidação individual da sentença coletiva exarada na Ação 

Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, que tramitou perante a 19ª Vara 

Cível de São Paulo/SP, e que teve como partes o Instituto de Defesa do 

Consumidor – IDEC e o Banco Bamerindus do Brasil S/A, na qual acabou 

sendo sufragado o entendimento jurisprudencial exequendo (incidência 

das sobras inflacionárias – expurgos na dicção técnica – relativa ao 

Planos Econômico Verão de janeiro/fevereiro de 1989 sobre as aplicações 

financeiras que possuíam saldo positivo àquele momento).

Iniciada a fase de liquidação, primeiramente manifestou-se a instituição 

financeira contrária à legitimação do exequente, à extensão/abrangência 

da decisão coletiva e à sua aventada ilegitimidade passiva, temas que já 

foram superados e decididos em 1º e 2º grau de jurisdição.

Apresentada conta de liquidação por simples cálculos, entendida válida 

pela Corte Estadual, preclusa a discussão sobre os temas recorridos, 

desceram os autos para prosseguimento da execução, aportando planilha 

de atualização dos cálculos pelo credor e pedido de levantamento do 

montante já depositado pelo Banco como garantia da execução.

Entretanto, não obstante a questão da legitimação ativa do exequente 

tenha sido objeto de análise nas instâncias ordinárias, é sabido que a 2ª 

Turma do STJ, no REsp 1.438.263/SP, determinou novo sobrestamento dos 

processos afetos à discussão da extensão objetiva e subjetiva da 

sentença coletiva exarada pelo juízo paulista, sufragando que o tema 

referente à “legitimidade do não associado para a execução da sentença 

proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de 

substituta processual” será analisado sob o regime dos recursos 

repetitivos (RISTJ, art. 257-C), e, portanto, sem que tenha sido 

demonstrado, aprioristicamente, que o poupador/liquidante fosse 

associado do IDEC ao tempo da prolação da sentença coletiva, é 

obrigatória a suspensão do processamento do presente procedimento até 

que seja decidida a questão afetada ou haja pronunciamento da Corte 

Superior pela desafetação da matéria.

Sendo assim, rejeito o pedido de liberação dos valores já depositados e 

determino o sobrestamento da matéria, nos termos do art. 1.036 do CPC/15 

e do art. 257-C do RISTJ.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Juína/MT, 07 de janeiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102248 Nr: 3152-13.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE TOLARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 [...] Entretanto, não obstante a questão da legitimação ativa do exequente 

tenha sido objeto de análise nas instâncias ordinárias, é sabido que a 2ª 

Turma do STJ, no REsp 1.438.263/SP, determinou novo sobrestamento dos 

processos afetos à discussão da extensão objetiva e subjetiva da 

sentença coletiva exarada pelo juízo paulista, sufragando que o tema 

referente à “legitimidade do não associado para a execução da sentença 

proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de 

substituta processual” será analisado sob o regime dos recursos 

repetitivos (RISTJ, art. 257-C), e, portanto, sem que tenha sido 

demonstrado, aprioristicamente, que o poupador/liquidante fosse 

associado do IDEC ao tempo da prolação da sentença coletiva, é 

obrigatória a suspensão do processamento do presente procedimento até 

que seja decidida a questão afetada ou haja pronunciamento da Corte 

Superior pela desafetação da matéria.Sendo assim, rejeito o pedido de 

liberação dos valores já depositados e determino o sobrestamento da 

matéria, nos termos do art. 1.036 do CPC/15 e do art. 257-C do 

RISTJ.Intimem-se as partes.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112733 Nr: 4031-83.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE DOS SANTOS DE JESUS, MARCOS 

GRASSI CARLOS, ZENIR PIRES DA ROSA, MARILZA FRANCISCA DO 

OURO, EVERALDO BAIANO, RONALDO, PAULO ROBERTO 

NONNEMACHER, ODEMIR BATISTA DA SILVA, CARMEM CARDOSO DE 

LIMA, VALDIR COPE, ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO, ANTONIO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216

 Processo nº 4031-83.2015.8.11.0025 – Código 112733

Requerente: Município de Juína

Requerido: Ivanete dos Santos de Jesus e outros

VISTOS,

Homologada a composição judicial formalizada nos autos e determinado o 

prosseguimento do feito em relação ao demandado Valdir Kopp, com a 

intimação das partes para apresentarem as provas a serem produzidas, 

aportou petição do município requerendo a produção de prova oral, para 

oitiva de testemunha e tomada de depoimento pessoal do réu.

A sua vez, o requerido informou que pretende aderir aos termos proposta 

de acordo realizada pelo autor na audiência de fls. 131/132, assinalando 

que o município já teria manifestado, informalmente, a sua concordância 

com a adesão pretendida, pugnando pela intimação do autor para 

manifestar sobre o aludido pedido e, alternativamente, requereu a 

designação de audiência de conciliação, assim como formalizou pedido 

subsidiário de produção de prova documental e testemunhal, justificando a 

pertinência de seus pedidos para comprovar que a aquisição do imóvel se 

deu de modo oneroso e de boa-fé.

Sobre o interesse do réu Valdir Kopp em aderir aos termos da proposta de 

acordo lançada às fls. 131/132, manifeste-se o autor no prazo de 10 dias 

e, no mesmo prazo, deverá, ainda, apresentar o levantamento topográfico 

realizado na área do litígio, conforme estabelecido na decisão de fls. 

181/183.

Após, conclusos para novas deliberações.

Às providências.

Juína, 11 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113799 Nr: 5028-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RIZZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ROSA DE MORAES, 

ESPÓLIO DE EUNICE MARTINS MORAES, JADER JOSÉ MARTINS MORAES, 

MÁRCIA MARTINS MORAES, NAIME MARCIO MARTINS MORAES, EDER 

ALBERTO MORAES RODRIGUES, MARCIO JOSÉ MORAES RODRIGUES, 

JÂNIA CRISTINA MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19.579/MT, ULYSSES LACERDA MORAES - OAB:OAB/MT 15.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:OAB/MT 9.146, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492-MT, 

NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:OAB/MT 3.847

 Processo nº 5028-66.2015.8.11.0025 – Código 113799

Requerente: Eduardo Rezzieri

Requerido: Espólio de José Rosa de Moraes e outros

VISTOS,

 Determinada a apresentação da certidão para fins de usucapião, emitida 

pelo INTERMAT, a teor da Resolução n. 001/2018, e que foi elencada no 

art. 1º do Provimento n. 09/2017/CGJMT como uma das 6 peças 

documentais recomendadas no ato correicional como exigíveis para o 

processamento regular de ações reivindicatórias, possessórias e de 

usucapião envolvendo terras públicas estaduais, o autor requereu a 

suspensão do feito até que o aludido órgão emita o documento.

Contudo, e porque é de conhecimento deste juízo que a referida autarquia 

de terras revogou a resolução supracitada e suspendeu o protocolo de 

novos pedidos de certidão, sob um inusitado argumento de “eficiência da 

regularização fundiária”, determino seja oficiado ao Estado de Mato 

Grosso e ao Instituto de Terras para manifestarem sobre interesse na 

área usucapienda, no prazo de 20 dias.

Na sequência, intime-se o usucapiente para indicar as provas que 

pretende mostrar sua posse, em 10 dias.

Sem prejuízo, intime-se a massa falida de Rezzieri Madeiras Ltda, na 

pessoa do síndico - Dux Administração Judicial – Mato Grosso Ltda, por 

meio de seu representante legal, para dizer se a área é ou foi da falida e 

se há ou não interesse na arrecadação dela, no prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149897 Nr: 5140-93.2019.811.0025

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5140-93.2019.8.11.0025 – Código 149897

Requerente: João Carlos Goveia

Requerido: Terezinha Aparecida Martins

VISTOS,

 Trata-se de pedido incidental para inclusão de bem não arrolado na 

sentença de partilha do espólio hereditário deixado por Terezinha 

Aparecida Martins, há que se recordar, de início, que na nova roupagem 

procedimental estabelecida pela Lei 13.105/2015, a sobrepartilha não mais 

se processa como ação incidental e sim nos próprios autos do 

inventário/arrolamento, fiel à ideia de simplificação da formalidade, opção 

pelo sincretismo que permeia todo espírito do novo Código de Ritos (art. 

670, parágrafo único).

Dito isso, sujeitam-se à sobrepartilha não somente os bens sonegados, 

mas também aqueles de difícil liquidação, os sujeitos a litígio, situados em 

lugar remoto da sede em que se processa o inventário, e, como no caso 

dos autos, aqueles descobertos após a partilha (art. 669, II, CPC/2015).

Portanto, constatada a existência de outro imóvel registrado em nome da 

de cujus e ainda não partilhado, deve-se proceder a sobrepartilha do bem 

anunciado por terceira pessoa, nos moldes do que estabelece a regra do 

art. 2.022 do Código Civil.

Sendo assim, intimem-se o inventariante e os demais herdeiros a fim de se 

manifestarem sobre a alegação apresentada, tratando, ainda, de 

esclarecer se existem outros bens, móveis ou imóveis, não indicados no 

esboço de partilha, evitando a eternização da lide, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Juína/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000667-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1000667-47.2019.811.0025 REQUERENTE: João 

Guilherme Silva ALVARÁ JUDICIAL Vistos e examinados. Trata-se de 

pedido de alvará judicial vertido por João Guilherme Silva, neste ato 

representado por sua avó materna, Marli Pereira, objetivando o 

levantamento das quantias deixadas a título de FGTS/PIS por sua genitora, 

Dieine Fernanda Pereira, porventura existentes, perante a Caixa 

Econômica Federal. Determinada a expedição de ofício ao INSS para 

comprovação dos dependentes da de cujus, aportou aos autos ofício 

expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social comprovando que o 

requerente é único habilitados à pensão por morte (Id. 26033655). Da 

mesma forma, expedido ofício à CEF solicitando informações quanto a 

existência de depósitos em favor da de cujus a título de FGTC, juntou-se 

aos autos o ofício de Id. 22587635, noticiando a existência de R$ 478,85 

(quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) na conta 

nº 11402146 e R$ 20,33 (vinte reais e trinta e três centavos) na conta nº 

244727. Instado a se manifestar, o nobre representante do Parquet 

manifestou-se favoravelmente à expedição do alvará judicial em favor do 

requerente. É o breve Relatório. DECIDO. Conforme se verifica dos autos, 

pretende a requerente a obtenção de alvará judicial visando ao 

levantamento de R$ 499,18 (quatrocentos e noventa e nove reais e 

dezoito centavos) depositados a título de FGTS/PIS em conta vinculada à 

de cujus junto à Caixa Econômica Federal (Id. 22587635). A legitimidade e 

o interesse processual à pretensão decorrem de relação jurídica, nos 

termos do artigo 1.829, I do Código Civil, visto tratar-se de descendente da 

falecida. Ademais, por meio da certidão de óbito de Id. 19227402 e do 

ofício do INSS de Id. 26033655, o requerente comprovou ser o único 

herdeiro deixado pela de cujus, razão porque não há o que se questionar 

sobre sua legitimidade. Em atenção ao conjunto probatório carreado aos 

autos, cumpre destacar que houve o preenchimento pelo requerente de 

todos os requisitos legais necessários, conforme disposto no artigo 1º, da 

Lei n. 6.858, de 24/08/80, ao prever que os valores não recebidos em vida 

pelo titular, serão pagos aos seus descendentes, na ordem prevista na 

vocação hereditária, mediante alvará judicial e independentemente de 

arrolamento ou inventário. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com a 

resolução de mérito para o fim de autorizar o requerente, João Guilherme 

Silva, por meio de sua representante legal, Marli Pereira, a levantar o valor 

depositado em nome de Dieine Fernanda Pereira, a título de FGTS/PIS 

depositados perante a Caixa Econômica Federal (Id. 22587635), nos 

estritos termos da petição inicial e da Lei 6.858/80. Transitada em julgado, 

expeça-se alvará e, após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE PONTES LOPES DORNELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000306-98.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ZENAIDE PONTES LOPES DORNELES VISTOS. 

Consoante teor da petição de Id. 25339879, a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo da ação, antes de formada a angularidade da 

relação jurídica processual. Havendo desistência expressa da parte 

autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pelo autor. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000838-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO (EXEQUENTE)

IZAIAS TEODORO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000838-72.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: MARCIA 

APARECIDA DOS SANTOS BRITO EXECUTADO: IZAIAS TEODORO BRITO 

VISTOS. Trata-se de ação de divórcio c/c guarda, visitas e alimentos em 

fase de cumprimento de sentença. Consoante manifestação do exequente 

no Id. 25995881, o devedor efetuou o adimplemento integral das 

prestações alimentícias vencidas. Nesses moldes, diante da satisfação da 

obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil/2015. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001408-87.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA GARCEZ NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON KAWAKAMI OAB - SP204110 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE BOTTCHER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS. JUÍNA, 12 

de FEVEREIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALDONADO & FERREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001249-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO RESCAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001442-62.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INES COELHO MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001204-43.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000713-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DO CARMO SILVA (AUTOR(A))

JOSE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001024-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BENEDITO DA SILVA (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 
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CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRANEI GOMES MACHADO 01212081170 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

...

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRANEI GOMES MACHADO 01212081170 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-66.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MEDEIROS (EXECUTADO)

POLIANY OLIVEIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000714-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL MENEZES MACHADO OAB - MT26002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FÁTIMA ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO AR, BEM COMO PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 2414-74.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TANIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Cuida-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato 

Grosso em face de Carlos Tanizaki, na qual se objetiva o recebimento de 

crédito tributário.

 Às fl. 206/208 a parte credora postulou a penhora no rosto dos autos da 

ação de usucapião (cód. 110157 – 2636.56.2015.811.0025), em tramite 

neste juízo, a fim de satisfazer o débito exequendo objeto da presente 

execução.

Considerando que as tentativas expropriatórias realizadas no presente 

feito restaram infrutíferas, com fulcro no artigo 860 do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido formulado pela parte credora (fls. 206/208) para que 

seja efetuada a penhora no rosto dos autos do processo 

supramencionado.

Para tanto, proceda-se a averbação mediante certidão lavrada no verso 

da capa dos autos de número 2636.56.2015.811.0025 e cód. 110157, em 

que figura como parte autora CARLOS TANIZAKI – parte executada neste 

feito, empós, proceda nos termos do art. 841, do CPC.

Cumpra-se.

Às providencias.

Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110157 Nr: 2636-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TANIZAKI, MANABO TANIZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASSEMIRO DOS REIS DIAS, SÔNIA DE 

ARAÚJO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:, JOÃO JAQUES DA COSTA - OAB:7.318-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, no prazo legal, se manifestarem acerca da 

penhora realizada na capa dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 2414-74.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TANIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

Proc. Da Faz. Pública Estadual - OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Certifico que procedi a penhora no rosto dos autos de código nº 110157, 

nº 2636-56.2015.811.0025, conforme determinação de fl. 209.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80437 Nr: 4982-53.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO SÉRGIO BOSSOLANI, EDNEIA 

APARECIDA ORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES AMARAL, JOSÉ DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 "...Diretamente ao ponto, não prospera a alegação do Estado de Mato 

Grosso no sentido de que o imóvel indicado na exordial é de sua 

propriedade, portanto não sujeito à usucapião. Explico. Os documentos 

que instruem o feito comprovam, de fato, que os imóveis já pertenceram 

ao Estado de Mato Grosso, no entanto, depreende-se que o lote rural n. 

27, S/K, Segunda Fase do Projeto Juína, com área de 52,31ha, localizado 

no município de Juína, matriculado sob n. 20.183, junto ao 6º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, foi outorgado à Maria de Lourdes 

Amaral em 16.01.1992, conforme título definitivo de propriedade n. 02186 

(fl. 67), cuja transferência foi devidamente regularizada perante o Cartório 

de Registro de Imóveis competente (fl. 66). Assim, considerando que o 

imóvel deixou de ser público, passando a integrar o patrimônio da 

requerida, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial formulada pelo 

Estado de Mato Grosso e, pelas mesmas razões de decidir, afasto a 
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preliminar arguida pelo curador especial dos requeridos, eis que possuem 

fundamentos idênticos. Superada essa questão prefacial, dou o feito por 

saneado. Nos termos do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, fixo 

como ponto controvertido: a) o exercício da posse com ânimo de dono e b) 

a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo previsto em lei. Porém, 

antes de designar data para realização da audiência de instrução e 

julgamento, determino a citação do confinante Antônio Abedios de Lima, 

nos termos do art. 246, § 3º, NCPC. Efetivada a citação e decorrido o 

prazo para contestar a pretensão inicial, certifique-se e volte-me concluso 

para designação de audiência de instrução. Intimem-se.

Às providências. Juína/MT, 31 de janeiro de 2020."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80437 Nr: 4982-53.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO APARECIDO SÉRGIO BOSSOLANI, EDNEIA 

APARECIDA ORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES AMARAL, JOSÉ DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Intime-se a parte autora para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83253 Nr: 3466-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MASSAYASHI KUBOTA, TANIA MARIA 

CAMPOS KUBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93716 Nr: 1865-49.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 "...Isso posto, diante da não demonstração do excesso de execução, 

posto que os honorários incluídos no cálculo do exequente são devidos, 

conforme sentença de fl. 90/91, rejeito a impugnação ao cumprimento de 

sentença. Observando o trabalho desempenhado pela defensora dativa 

nomeada à fl. 78, tanto na fase de conhecimento quanto na atual fase de 

cumprimento de sentença, fixo em seu favor honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da OAB, devendo ser 

expedida certidão de honorários, nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. No 

entanto, mantenho a nomeação da referida advogada dativa para 

acompanhamento do feito até o final, eis que o processo prosseguirá com 

possíveis requerimentos de expropriação de bens.Por fim, nos termos do 

artigo 513, § 2º, inciso IV do CPC/2015, a executada deverá ser intimada 

por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para pagar a valor de R$ 

2.924,41, acrescido das custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do 

NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. Às providências. Juína/MT, 31 

de janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102455 Nr: 3336-66.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE LOPES GASCHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.496-A, RITA DE 

CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:15688/A

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca dos 

embargos de declaração de fls. 193-202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 3080-26.2014.811.0025

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PINTO PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que compareça em secretaria e retire a 

certidão averbada no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146487 Nr: 2801-64.2019.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE VIEIRA NOBRE, GIVANIA LOUGON MATEUS 

NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVA, LAIRCO PIVETA DE 

BRITO, GILMAR MARQUES DOS SANTOS, WALDIR DOS REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 Intime-se os requeridos para, no prazo legal, se manifestar acerca dos 

embargos de declaração de fls. 243-269.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99645 Nr: 1024-20.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149342 Nr: 4782-31.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CORDEIRO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142964 Nr: 247-59.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES LOBATO, WESLEY FREIRE 

GELBARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, DESIGNO 

nova audiência para o dia 25/03/2020, às 17h20min. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130707 Nr: 2982-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLAN GOLDSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 (...) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia 

para CONDENAR o réu GOLAN GOLDSTEIN nas penas do art. 129, § 9º, 

do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06. Em observância 

as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização 

da pena: Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 1º FASE: 

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que: 1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com 

consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário 

de reprovabilidade do tipo penal; 2) Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes; 3)Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social. 4) Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante; 5)Circunstancias: típicas do crime; 6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal; 7) Consequências: ínsitas do crime; 8) 

Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de 

detenção. 2ª FASE: Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. 3ª 

FASE: Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) meses de detenção. A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 820-34.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARQUES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4.889-A

 (...) DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Anoto que a 

sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de Estudo 

criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in verbis”: “A 

sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser prolatada 

oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou audiovisual em 

meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no TERMO DA 

AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e seus 

advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a data 

da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Assim, forte na fundamentação constante do 

arquivo em áudio, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada 

na denúncia para ABSOLVER o acusado do crime a ele imputado. ISENTO 

o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista 

ser o condenado pobre, na forma da lei. EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários dativos determinada nos autos. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2800-79.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, DESIGNO 

nova audiência para o dia 19/03/2020, às 15h30min. VISTA ao MP para no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e 

vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010273-53.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. MONTILHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO OAB - AC3131 (ADVOGADO(A))

LUCAS VIEIRA CARVALHO OAB - AC3456 (ADVOGADO(A))

TIAGO SALOMAO VIANA OAB - AC4436 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio do(a) advogado(a) constituído(a), 

para, caso queira, promover o impulsionamento do feito, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção nos termos do art. 53, da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010219-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (EXECUTADO)

 

Intimação do credor, por intermédio do advogado constituído, para que dê 

impulsionamento à execução, indicando bens passiveis de constrição 

judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, ex vi 

do que preconiza o art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010403-09.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAVAIDE DUTRA PEGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))
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MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR GOMES (EXECUTADO)

ELIANE FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para impulsionar 

os autos, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001661-75.2019.8.11.0025 REQUERENTE: DIONY SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

- EPP PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

cumprimento de execução manejado por Diony Silva dos Santos em face 

de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Cleia dos Santos 

Oliveira-ME e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA-EPP, no qual deixou o 

credor de promover os atos e diligências que lhe competiam quando 

devidamente intimado para tanto, configurando, deste modo, o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, DECIDO. É cediço que no 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular 

do direito perseguido nos autos estar permanentemente atento no sentido 

de atender ao desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e 

eficaz da tutela jurisdicional. Na hipótese versanda, deixou o exequente 

dar impulso ao processo, o que implica dizer que sua omissão, neste 

caso, é tratada como desinteresse que é sancionado pelo juízo com a 

extinção do feito. Diante do exposto, havendo abandono da causa por 

negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. I. 

C. Às providências. Juína-MT, 29 de janeiro de 2020. Haline Turino Juíza 

Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 29 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-04.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIADIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010091-04.2013.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ELIADIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS EXECUTADO: 

OI/BRASIL TELECOM S.A PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de indenização por danos morais, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença e que tem como parte demandada a operadora 

de telefonia OI, sabidamente em recuperação judicial em que já foi 

expedida a certidão de crédito ao exequente. Deste modo e porque a 

execução de título judicial no procedimento sumaríssimo, como no 

processo de conhecimento, não se sujeita a incidência de honorários 

sucumbenciais e sendo fato indiscutível que em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e extraconcursais (fato gerador constituído após de 

20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR 

figuram como parte, e estando o crédito em comento sujeito ao regime 

concorrencial e já tendo sido expedida a certidão de crédito e, por ser 

impossível o prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro 

no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado da sentença, arquivem-se os 

presentes autos. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 4 de fevereiro de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-04.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIADIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010091-04.2013.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ELIADIA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS EXECUTADO: 

OI/BRASIL TELECOM S.A PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de indenização por danos morais, que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença e que tem como parte demandada a operadora 

de telefonia OI, sabidamente em recuperação judicial em que já foi 

expedida a certidão de crédito ao exequente. Deste modo e porque a 

execução de título judicial no procedimento sumaríssimo, como no 

processo de conhecimento, não se sujeita a incidência de honorários 

sucumbenciais e sendo fato indiscutível que em Assembleia Geral de 

Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos os trâmites a serem 

adotados para excussão de créditos concursais (fato gerador constituído 

antes de 20/06/2016) e extraconcursais (fato gerador constituído após de 

20/06/2016), nos processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR 

figuram como parte, e estando o crédito em comento sujeito ao regime 

concorrencial e já tendo sido expedida a certidão de crédito e, por ser 

impossível o prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro 

no artigo 51, II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado da sentença, arquivem-se os 

presentes autos. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 4 de fevereiro de 

2020. Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na 

forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 4 de 

fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-28.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000181-28.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:MARCIANA 
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FREITAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-13.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000182-13.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:MARCIANA 

FREITAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010291-40.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER JOSE GANZER (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a pesquisa realizada no RENAJUD (id. 

28767013), bem como para Requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-59.2010.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI CANDIDO DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETSCHEID TECHNO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARQUES DA SILVA OAB - SP159755 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010493-85.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR FELISBERTO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO QUEIROZ JUNQUEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010147-03.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, através do(a) advogado(a), para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, id. 28769279, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-42.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APOLINARIO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para 

apresentar endereço atualizado do Executado, bem como para, caso 

queira, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000768-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FRANCISCA PRATES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Autos nº 1000768-21.2018.8.11.0025 

Exequente: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Executado: Maria Madalena Francisca Prates VISTOS, Tratando-se de 

cumprimento de sentença cuja obrigação não foi satisfeita 

espontaneamente pelo executado, DEFIRO, em obediência à ordem de 

gradação fixada no art. 835, I do CPC, o pedido de bloqueio e constrição 

de valores/créditos pertencentes ao executado que porventura se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa de constrição, 

intime-se o devedor. Se infrutífera a diligência, intime-se o credor para que 
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dê impulsionamento à execução, indicando bens passíveis de constrição 

judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da execução. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010225-94.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010226-79.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 796-74.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 796-74.2016.811.0025 – Código 118914

Exequente: Rafael Gil Silva

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Retornados os autos da PGE/MT, sem qualquer manifestação do devedor, 

seja quanto a pagamento, seja quanto à previsão de liquidação da RPV 

expedida desde novembro de 2018 (fl.44), manifeste-se o credor, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias, pena de 

arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do NCPC, de aplicação 

subsidiária à hipótese.

Às providências.

Juína/MT, 08 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121344 Nr: 2194-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2194-56.2016.8.11.0025 – Código 121344

Exequente: Nathalia Fernandes de Almeida

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 meses, 

aportou aos autos petição nonde afirmou que a requisição de pagamento 

já foi inserida no FIPLAN e aguarda repasse de numerário a ser feito pela 

SEFAZ para promover o pagamento do crédito.

Desse modo, intime-se o credor a se manifestar sobre a alegação estatal, 

inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da verba no 

sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular do 

crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122015 Nr: 2619-83.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, rejeito o pedido de sequestro de verbas pública, e 

determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que comprove o 

pagamento do crédito de pequeno valor, informe a estimativa de prazo 

para inserção do crédito exequendo em previsão orçamentária, ou na 

hipótese de já ter sido inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no 

prazo de 30 dias.Às providências.Juína/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122734 Nr: 3098-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3098-76.2016.8.11.0025 – Código 122734

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 meses, 

aportou aos autos petição nonde afirmou que a requisição de pagamento 

já foi inserida no FIPLAN e aguarda repasse de numerário a ser feito pela 

SEFAZ para promover o pagamento do crédito.

Desse modo, intime-se a credora a se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98781 Nr: 184-10.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 184-10.2014.811.0025 – Código 98781

Embargante: Estado de Mato Grosso

 Embargado: Osvaldo Lopes de Souza

VISTOS,

Trata-se de embargos à execução aviados contra execução de título 

judicial proposta pelo embargado em face da Fazenda Pública Estadual, 

consubstanciada em alegado direito de crédito decorrente do exercício da 

advocacia dativa ante a inexistência de Defensoria Pública na Comarca.
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De acordo com a certidão de fl.5, a carta precatória expedida para citação 

do demandado foi juntada ao feito em 09.01.2017, mas os embargos à 

execução foram protocolizados somente em 13.05.2019, ou seja, após 

escoado o prazo legal para tanto, revelando-se, manifestamente 

intempestivos.

Diante do exposto, reconheço a intempestividade dos embargos à 

execução manejados pela Fazenda Pública Estadual e rejeito-os, de plano, 

nos moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

 Em prosseguimento, e porque recentemente foi divulgada a decisão 

presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) 

anunciando a proximidade da instalação do módulo de cálculos 

desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no 

sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca.

Às providências.

Juína/MT, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118913 Nr: 795-89.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, rejeito o pedido de sequestro de verbas pública, e 

determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que comprove o 

pagamento do crédito de pequeno valor, informe a estimativa de prazo 

para inserção do crédito exequendo em previsão orçamentária, ou na 

hipótese de já ter sido inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no 

prazo de 30 dias.Às providências.Juína/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99669 Nr: 1046-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1046-78.2014.8.11.0025 – Código 99669

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 17 meses, 

aportou aos autos petição nonde afirmou que aguarda repasse de 

numerário a ser feito pela SEFAZ para promover o pagamento do crédito.

Desse modo, intime-se a credora a se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99670 Nr: 1047-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1047-63.2014.8.11.0025 – Código 99670Exequente: Hilones 

NepomucenoExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS.Nesse diapasão, 

rejeito o pedido de sequestro de verbas pública e de pesquisa de bens por 

meio dos sistemas Renajud e CNIB, determino a intimação do Estado de 

Mato Grosso para indicar no prazo de 30 dias, cronologicamente, a 

previsão de pagamento da presente RPV, e, em caso de omissão, aí sim 

venham os autos conclusos para eventual constrição de verbas 

orçamentárias estaduais para pagamento da fila de requisições de 

pequeno valor atinentes a créditos da advocacia dativa na Comarca, pela 

data de expedição da requisição (31.08.2015). Às providências.Juína/MT, 

10 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111651 Nr: 3413-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3413-41.2015.8.11.0025 – Código 111651

Exequente: Danieli Felber

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 meses, 

aportou aos autos petição nonde afirmou que a requisição de pagamento 

já foi inserida no FIPLAN e aguarda repasse de numerário a ser feito pela 

SEFAZ para promover o pagamento do crédito.

Desse modo, intime-se a credora a se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112328 Nr: 3788-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3788-42.2015.8.11.0025 – Código 112328

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 meses, 

aportou aos autos petição nonde afirmou que a requisição de pagamento 

já foi inserida no FIPLAN e aguarda repasse de numerário a ser feito pela 

SEFAZ para promover o pagamento do crédito.

Desse modo, intime-se a credora a se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 116291 Nr: 7413-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7413-84.2015.8.11.0025 – Código 116291Exequente: Hilones 

NepomucenoExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, Nesse diapasão, 

rejeito o pedido de sequestro de verbas pública e de pesquisa de bens por 

meio dos sistemas Renajud e CNIB, determino a intimação do Estado de 

Mato Grosso para que comprove o pagamento do crédito de pequeno 

valor, informe a estimativa de prazo para inserção do crédito exequendo 

em previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter sido inserido, indique a 

previsibil idade de pagamento, no prazo de 30 dias.Às 

providências.Juína/MT, 10 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108514 Nr: 1814-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1814-67.2015.8.11.0025 – Código 108514

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 meses, 

aportou aos autos petição nonde afirmou que a requisição de pagamento 

já foi inserida no FIPLAN e aguarda repasse de numerário a ser feito pela 

SEFAZ para promover o pagamento do crédito.

Desse modo, intime-se a credora a se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136657 Nr: 1037-77.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Processo nº 1037-77.2018.8.11.0025 – Código 136657

Embargante: Estado de Mato Grosso

Embargado: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

VISTOS,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se o feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Sem prejuízo, traslade-se cópia da petição de fl. 25 para os autos de 

execução em apenso (n. 4970-97.2014.811.0025 – Cód. 104922).

Às providências.

Juína, 10 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106313 Nr: 734-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão em anexo, tem o presente a finalidade de 

INTIMAR a parte exequente, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88712 Nr: 2843-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO JOSÉ CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

exequente: GERVÁSIO JOSÉ CRUZ, na pessoa de seu advogado (a), para 

querendo se manifestar quanto ao teor do ofício enviado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000079-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. V. (REU)

C. D. T. V. D. T. P. (REU)

E. D. S. P. (REU)

M. D. C. (REU)

E. M. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000079-48.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ELIAS MENDES LEAL FILHO, MARINEZ DE CAMPOS, EUCLIDES DA SILVA 

PAIXAO, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES, JOSE 

ROBERTO VIEIRA Vistos. DEFIRO os pedidos formulados em ID 28450256 

a fim de habilitar o patrono da parte requerida, conforme procuração de id. 

28450276. Ademais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ID 28247683. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-19.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000262-19.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): OSWANDA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por OSWANDA DA SILVA contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 
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inicial veio acompanhada dos documentos de id nº 29100444/29100490. 

Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000231-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000231-96.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora a parte não tenha 

pugnado pelas benesses da justiça gratuita, também não acostou aos 

autos a competente Guia de arrecadação das custas processuais. Dessa 

feita, DETERMINO a intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para 

que emende a exordial juntando aos autos o respectivo documento, nos 

termos do art. 319, II, CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002594-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENI FEU DA SILVA (AUTOR(A))

H. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002818-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. BARBOSA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES OAB - MT27790/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002818-28.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: L. C. 

BARBOSA DA SILVA - ME Vistos. Considerando o teor do petitório de ID 

27621223, verifico existência de erro material na sentença de ID 

25849175, visto que o dispositivo da sentença constou condenação da 

executada nas custas e honorários, ao passo que sequer fora citada da 

presente execução. Pois bem. De pronto, consigno que, tratando-se de 

erro material, o Juízo está autorizado a proceder sua correção de ofício, 

dispensando assim a necessidade de embargos declaratórios. Posto isso, 

reconheço o erro material na mencionada sentença, razão porque A 

RETIFICO, passando a constar: “Sem custas e honorários, eis que não 

houve sequer triangularização processual, e, consequentemente 

pretensão resistida.” Ademais, permanece inalterada a decisão combatida. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000127-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANCLEY FERNANDES (AUTOR(A))

PATRICIA EMANUELLI PINTEL ZATTAR (AUTOR(A))

ANDRE WHILSON MILHOMEM MORAES (AUTOR(A))

CEDIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (AUTOR(A))

ROSANGELA CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (INVENTARIANTE)

ALTAIR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000127-07.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): CEDIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, 

ANDRE WHILSON MILHOMEM MORAES, WANCLEY FERNANDES, 

PATRICIA EMANUELLI PINTEL ZATTAR, ROSANGELA CAMPOS DE 

OLIVEIRA ESPÓLIO: ALTAIR ALVES DE LIMA INVENTARIANTE: DIEGO 

FERNANDO PAGOTTO Vistos. Analisando detidamente os autos, de se 

notar que, em que pese a requerente tenha emendado a inicial, conforme 

id. retro, a mesma deixou de juntar à colação a respectiva guia de 

recolhimento das custas inicias. Desta feita, DETERMINO a intimação do(a) 

advogado(a) da parte requerente para que emende a exordial juntando 

aos autos o respectivo documento, nos termos do art. 319, II, CPC, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

CONCLUSOS. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001320-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001320-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES REU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Considerando o retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in 

albis, ao arquivo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

12 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001007-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001007-67.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RUDSON DOS REIS SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Considerando o retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001007-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001007-67.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RUDSON DOS REIS SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Considerando o retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de fevereiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001296-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): AMARILDO PEDRO DO NASCIMENTO REU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Considerando o retorno dos autos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo in 

albis, ao arquivo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

12 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001643-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE 1001643-96.2019.8.11.0011 EXEQUENTE: DAVI DA 

SILVA Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

MT0019970A EXECUTADO: EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos. 

Reportam-se os autos de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA” 

proposta por DAVI DA SILVA, em desfavor de EDNEY GRCIA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. A parte autora pugnou pela desistência da ação, 

consoante se vê da petição de id. 27616386. Vieram-me os autos 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima 

facie, considerando que pende nos autos apreciação de pedido de 

gratuidade da justiça requestado pelo autor, passo à sua análise como 

preliminar. Pois bem. Esquadrinhando a documentação colacionada nos 

autos, tenho que o autor demonstrou não possuir condições financeiras 

pra arcar com as custas e demais despesas processuais. Bem por isso, 

DEFIRO em favor do requerente as benesses da gratuidade da justiça. 

Noutra vertente, a lide posta em discussão não exige maiores delongas, 

ante o pleito de desistência da ação formulado pelo autor. Neste diapasão, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor e, por 

consectário JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. No mais, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

contudo suspendo a exigibilidade até que cesse a hipossuficiência 

financeira do mesmo. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 
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de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252479 Nr: 4320-87.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Ochiuto - OAB:

 Intimo o advogado da parte requerida de todo o conteúdo da r. sentença 

de fls. 93, que encontra disponível no site do tribunal de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 540 Nr: 57-13.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SÃO FRANCISCO CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7.597-B, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A, Sisane Vanzella 

- OAB:5971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541 Nr: 58-95.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MONTEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO 

CÂNDIDO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3597 Nr: 549-34.1999.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimo o advogado do executado de todo o conteudo da r. sentença de fls. 

190/191, que encontra-se disponível no site do tribunal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6291 Nr: 1278-26.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimo o advogado do executado de todo o contendo da r. sentença de fls. 

182/182, que encontra-se disponível no site do tribunal de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6292 Nr: 1279-11.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Antonio Zambom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Intimo o advogado do executado de todo o conteúdo da r. sentença de fls. 

184/185, que encontra-se disponível no site do tribunal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182553 Nr: 1402-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o aporte do cálculo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000779-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTA OLIVEIRA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SANDRA BLANK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (REQUERIDO)

 

Código n.º 1000779-58.2019.8.11.0011 As preliminares de ilegitimidade e 

de interesse de agir apresentadas pelos réus confundem-se com o mérito 

e com ele serão apreciadas. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as 

partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001828-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CUSTODIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001828-71.2018.8.11.0011 Autor (a): MARIA CUSTÓDIA DE 

OLIVEIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Maria Custódia de Oliveira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 
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reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 57 (cinquenta e sete) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no inciso VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles cópia da Carteira de Trabalho 

em branco, cópia da carteira sindical, declaração de exercício de atividade 

rural emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cáceres/MT. Na 

audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvidas. Disseram ainda que o labor é braçal, 

não há maquinários, tampouco funcionários para o auxílio, vez que toda a 

produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. Disseram 

que conhece a autora há mais de 20 (vinte) anos sempre trabalhando com 

sua mãe no sítio pertencente a esta. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 
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MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001600-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001600-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte requerida a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, sobre o laudo pericial juntado nos autos. Mirassol d'Oeste/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000548-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001832-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

219 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000160-31.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): SUELI MOREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Sueli Moreira dos Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio doença e 
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a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a indenização 

por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado 

sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a 

autora requer o restabelecimento do auxílio doença com a posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o Juízo 

indeferiu o pedido de antecipação de tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Citado, o requerido apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

21927473. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

parcialmente desfavorável quanto ao laudo pericial, pois entende que se 

encontra incapacitada de forma total e permanente. De outro turno, o 

requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, analisando 

detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o 

benefício de auxílio-doença da requerente foi cessado administrativamente 

em 24/09/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 31/01/2019, ou seja, 

não há o que falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando 

os autos verifico que a insurgência da parte requerente em relação ao 

laudo funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo. Assim, HOMOLOGO o 

laudo pericial contido no id n.º 21927473, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que a 

requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 21927473). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que a cessação administrativa do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que o simples indeferimento/cessação de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as 

prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 
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autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000621-03.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural, com pedido de tutela de urgência. A inicial foi recebida 

ocasião em que foi indeferido o pedido liminar (ID 19140378). Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, alegando como prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação (ID 20113982). A parte autora apresentou réplica no 

ID nº. 20601177. Vieram-me conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos 

pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez que a parte 

autora entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício pretendido em 30/08/2018, e o ajuizamento da ação se deu em 

03/04/2019, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio 

de 2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que 

o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data 

da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIMAR SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000100-58.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbro que razão lhe assiste, uma vez que 

a parte autora entrou administrativamente com o pedido de concessão de 

auxílio doença no dia 05/02/2013 e o ajuizamento da ação se deu em 

24/01/2019, razão pela qual declaro prescritas as parcelas anteriores ao 

dia 24/01/2014. Assim, declaro o feito saneado e como pontos 

controvertidos fixo a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de abril de 2020, às 15h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos 

em até 15 (quinze) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 

357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intime-se a parte 

requerente através de seu patrono. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001551-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. N. E. R. D. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos nº 1001551-21.2019.8.11.0011 Trata-se de Ação de retificação de 

registro civil para a alteração da data de nascimento, retificando sua 

certidão de nascimento ajuizado por Luiz Manoel de Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos. Aduz o autor que sua certidão de nascimento 

padece de retificações, requerendo a alteração da data de seu 

nascimento, o qual fora registrado no dia 25 de agosto de 1960, passando 

a ser a data de: 25 de agosto de 1956. A inicial foi recebida em id nº 

20222340. Instado, o MPE pugnou pela designação de audiência de 

justificação. Em decisão de id nº 20716080, fora determinada a intimação 

da parte autora para se manifestar acerca das provas que pretendesse 

produzir. A parte autora pugnou pela designação de audiência para oitiva 

de testemunhas (id nº 22144367). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Ante a inexistência de irregularidades a serem sanadas, declaro o feito 

saneado e, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

abril de 2020 às 13 horas, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se o autor mediante advogado, via DJe. Expeça-se mandado de 

intimação pessoal às testemunhas arroladas. Intime-se o Ministério Público. 

Às providências. Mirassol D’Oeste/MT MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000762-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HANDERSON SIMOES DA SILVA OAB - RO3279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. Q. (REU)

W. A. A. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1000762-56.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação negatória de 

paternidade c/c anulação de registro civil, ajuizada por JOSÉ AUGUSTO 

ARRUDA DE ABREU, em face de FATIMA APARECIDA QUARESMA, 

representante da adolescente W.A.A.D.A. Recebida a inicial, foi designada 

solenidade conciliatória e determinado a realização de estudo psicossocial 

no requerido. A conciliação restou infrutífera ID n. 15206639. A parte 

autora pugnou pela citação editalícia da requerida em ID n. 16313261, o 

que foi deferido em ID n. 16371045 e expedido em sequência. A 

Defensoria Pública como curadora especial da requerida manifestou em ID 

n. 19758565 e o autor impugnou em ID n. 20255762. Resultado do DNA 

indicando a não paternidade do autor em ID n. 21166642. As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendessem produzir, 

oportunidade em que a DPE pugnou pela extração de cópias da decisão 

que homologou alimentos em prol da criança/adolescente sob os autos n. 

3266-96.2011.811.0011 e do procedimento de autorização judicial n. 

1707-26.2019.811.0011, bem ainda designação de audiência para a oitiva 

do adolescente e da guardiã/requerida. O autor nada manifestou. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

a parte requerida pugnou pela produção de prova documental e 

testemunhal. Neste sentido, declaro o feito saneado. Determino que o 

autor junte aos autos a cópia das decisões indicadas pela Defensoria 

Pública Estadual, no prazo de 15 (quinze) dias. Designo audiência para o 

dia 6 de abril de 2020, às 16h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

devendo a Defensoria Pública promover a presença das testemunhas ou 

informantes a serem ouvidos em Juízo ou, se for o caso, indicar a 

impossibilidade de promover o comparecimento e fornecer, nesse caso, o 

endereço para intimação judicial. Determino que seja realizado estudo 

psicossocial em relação ao autor e à criança, devendo ser estudada a 

questão da existência ou não de sócio-afetividade de ambos, 
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especialmente da criança em relação ao pai registral. No laudo, deve 

constar resposta a indagações, como a criança tem o autor como seu? 

qual seria o impacto emocional na ruptura do relacionamento da criança 

com o pai registral? qual seriam as consequências estruturais do 

afastamento deles?, dentre outras que a equipe entender necessárias 

relacionadas ao tema. Encaminhem-se os autos às partes e ao Ministério 

Público para apresentação de quesitos e assistente técnico, sob o risco 

de preclusão. Imbricados ao feito todos os documentos supra 

assinalados, vistas ao Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) 

dias. De tudo cumprido e certificado, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003794-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código: 1003835-02.2019.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como 

se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária gratuita. 

Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 16h00, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PATRICK DA SILVA GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado no documento de 

ID nº 29064097. Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001807-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FRUTUOZA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Código n. 1001807-61.2019.8.11.0011 Autor (a): 

CLEUZA FRUTUOSA GARCIA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Cleuza 

Frutuosa Garcia em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 

que se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por 

idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não teria 

comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Para corroborar com 

suas alegações, a requerente amealhou aos autos diversos documentos. 

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação nada dizendo com 

relação a estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas 

duas testemunhas arroladas pela requerente. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e Decido. A previsão da aposentadoria por idade 

para os segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles 

que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º 

da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade 

será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para 

sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza 

o benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou aos autos diversos documentos, dentre 

eles cópia da certidão de casamento onde costa seu esposo qualificado 

como lavrador, certidão de casamento dos genitores na qual consta o pai 

qualificado como lavrador, certidão de óbito do esposo e ficha de matricula 

escolar dos filhos referente aos anos de 1987 e 1993. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há funcionários 

para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que toda a 

produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. Afirmaram 

que mesmo com a morte do marido, a autora continuou trabalhando no 

campo. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter 

em processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 
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estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002303-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRAGIANETE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1002303-90.2019.8.11.0011 Autor (a): MARIA TRAGIANETE 

PEREIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Maria Tragianete Pereira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles cópia da certidão de 

casamento onde consta qualificada como agricultora, notas fiscais de 

compras de implementos emitidas em seu nome, notas de aquisição de 

produtos agrícolas além da declaração do INCRA. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 
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que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida até os dias atuais. Disseram ainda que o 

labor é braçal, não há funcionários para o auxílio, vez que toda a 

produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo (mais de vinte anos), o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer à requerente a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000323-11.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): ROSILDA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Rosilda dos Santos em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito a aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais. Asseverou ter formulado requerimento administrativo, 

entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de 

que não foi constatada a incapacidade para o trabalho ou atividade 

habitual. Diante de tais asserções, a autora requer o reconhecimento 

judicial do direito a aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi 

determinada a realização de perícia médica e a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia 

médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito 

quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial encartado no id n.º 24295465. Apresentado o laudo 

pericial, a parte autora manifestou-se totalmente desfavorável. De outro 
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vértice, a autarquia requerida nada manifestou. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, verifica-se que a autarquia arguiu em sede de 

contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença em 04/09/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

26/02/2019, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

autora em relação ao laudo pericial funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar sua 

desconsideração, ou ainda a realização de nova perícia. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 24295465, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, 

verifica-se que a requerente pleiteia o reconhecimento judicial do direito a 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, os documentos acostados ao feito, 

bem assim o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há 

incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, da autora, não havendo 

limitações relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está em 

dissonância da lei, uma vez que não preenche o requisito de incapacidade 

permanente para exercício de atividades que lhe garantam o sustento. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspendo sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000201-95.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSA MARIA MAZOTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Rosa Maria Mazoti em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício de auxilio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu ser 

segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida por 

patologia que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais. Asseverou ter formulado requerimento administrativo, entretanto, 

a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de 

tais asserções, a autora requer a concessão do benefício de auxílio 

doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, foi determinada a realização de perícia médica e a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

21929830. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

parcialmente desfavorável quanto ao laudo pericial, pugnando pela 

designação de nova perícia, vez que a sua incapacidade seria 

permanente e total. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO. Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a 

prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 

assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente 

com o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença em 01/08/2018 

e o ajuizamento da ação se deu em 11/02/2019, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 21929830, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o beneficio de auxilio doença e a sua conversão 

em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

TEMPORÁRIA, 180 DIAS (id n.º 21929830). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 
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autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente 

ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser 

pago pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sentença, sendo 

que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a 

autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do 

artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Código n. 1002662-40.2019.8.11.0011 Autor (a): RAQUEL PIZANI DA 

SILVA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Raquel Pizani da Silva em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural. Ressai da inicial que a 

requerente teria pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, 

entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o 

fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Em audiência de instrução e 

julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais. A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento, onde o seu esposo consta como 

lavrador, extratos comprovando a inexistência de vínculo empregatício 

urbano, bem como cópias de nota de produtor rural entre outros 

documentos. Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas 

foram uníssonas ao afirmarem que conhecem a autora há muitos anos, 

relatando as atividades campestres por ela desenvolvida até os dias 

atuais. Disseram ainda que o labor é braçal, não há maquinários, tampouco 

funcionários para o auxílio, vez que toda a produção gira em torno da 

manutenção da própria subsistência. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 
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combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000485-06.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): NELSON DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Nelson de Oliveira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento do auxílio doença e 

a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a indenização 

por dano moral. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado 

para o exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha 

recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, teria 

sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais 

asserções, o autor requer o restabelecimento do auxílio doença com a 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o 

Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo pericial encartado no id 

n.º 24126335. Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

totalmente desfavorável. De outro vértice, a autarquia requerida nada 

manifestou. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a 

autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a cessação administrativa do benefício de auxílio-doença ocorreu em 

08/01/2019 e o ajuizamento da ação se deu em 20/03/2019, ou seja, não 

há em que se falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando 

os autos verifico que a insurgência da parte autora em relação ao laudo 

pericial funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura 

fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração, ou ainda a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

ID n. 24126335, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo 

ser providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento 

dos honorários periciais. Outrossim, verifica-se que o requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, os documentos acostados ao feito, 

bem assim o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há 

incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, do autor, não havendo 

limitações relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está em 

dissonância da lei, uma vez que não preenche o requisito de incapacidade 

permanente para exercício de atividades que lhe garantam o sustento. No 

que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega que a 

cessação administrativa do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que a cessação de benefício, de acordo com 

os dispositivos legais de regência, não gera direito à indenização, por se 

tratar de ato oriundo do seu poder discricionário. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO 

POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. No caso presente o autor sustenta o seu direito ao recebimento de 
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indenização por danos morais em razão da demora no cumprimento da 

obrigação de fazer por parte do INSS. 2. Nos termos da jurisprudência 

desta e. Corte "Não há falar em indenização por danos morais quando o 

INSS indefere, suspende ou demora na concessão de benefício 

previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de 

decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada 

sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a 

demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção 

de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, 

importe em dano moral ao administrado, de que possam decorrer dor, 

humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização 

pretendida." AC 0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito. Revogo a liminar deferida em id 

18875723. Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspendo sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)
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Código n. 1001148-52.2019.8.11.0011 Autor (a): SANDRA PALMEIRAS 

DOS SANTOS Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Sandra Palmeiras 

dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade 

decorrente de trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 56 

(cinquenta e seis) anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas três testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles cópia do comprovante de 

residência, cópia da certidão de casamento religioso, recibos de 

contribuições com o MST em nome do Sr. Dorivaldo de Barros, instrumento 

particular de comodato celebrado entre o Sr. José de Oliveira Rocha e o 

Sr. Dorivaldo de Barros, declaração de exercício de atividade rural. Na 

audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida até os dias atuais. Disseram ainda que 

não há funcionários para o auxílio, vez que toda a produção gira em torno 

da manutenção da própria subsistência. Aduziram que conheceram a 

autora no acampamento no ano de 2002 permanecendo no local até o ano 

de 2015 quando foram empossados no assentamento Silvio Rodrigues 

permanecendo até os dias atuais. Afirmaram que durante o período de 

acampamento a requerente sempre desenvolveu atividades agrícolas para 

a subsistência sua e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 
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atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO TROSDOLF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001380-98.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): JOSE ADRIANO TROSDOLF REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação proposta por José Adriano 

Trosdolf em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologias que a teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado 

sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, o autor 

requer o reestabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão 

em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a citação do 

demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e 

quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão 

prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, o 

autor apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21350758. 

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se requerendo que a 

perita complemente o Laudo Pericial e confirme o caráter permanente da 

patologia. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO. Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a 

prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 

assiste neste ponto, uma vez que a cessação administrativa do benefício 

se deu em 30/04/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 11/09/2018, ou 

seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, 

analisando os autos verifico que a insurgência da parte requerente em 

relação ao laudo funda-se tão somente em sua discordância com as 

conclusões delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 21350758, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que o requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença com a 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador 

de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

21350758). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 
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este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001881-52.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): HELENA DE SOUZA SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Helena de Souza Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

restabelecimento do benefício de auxilio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, bem como a indenização por dano moral. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por patologias que a teriam incapacitado para o exercício de 

suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o 

restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferida a liminar 

pleiteada, determinada a realização de perícia médica e a citação do 

demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e 

quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão 

prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 22433958. 

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se desfavorável quanto 

ao laudo pericial, pugnando pela designação de nova perícia, vez que a 

sua incapacidade seria total e permanente. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, em sede de 

contestação, arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido 

vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o 

benefício de auxílio-doença foi cessado em 19/10/2018 e o ajuizamento da 

ação se deu em 04/12/2018, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que 

a insurgência da parte requerente em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no id n.º 22433958, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o 

devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que a requerente 

pleiteia o restabelecimento do beneficio de auxilio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora 

de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

TEMPORÁRIA, 01 (UM) ANO (id n.º 22433958). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que a cessação administrativa do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que a cessação de benefício, de acordo com 

os dispositivos legais de regência, não gera direito à indenização, por se 

tratar de ato oriundo do seu poder discricionário. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO 

POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO 
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MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. No caso presente o autor sustenta o seu direito ao recebimento de 

indenização por danos morais em razão da demora no cumprimento da 

obrigação de fazer por parte do INSS. 2. Nos termos da jurisprudência 

desta e. Corte "Não há falar em indenização por danos morais quando o 

INSS indefere, suspende ou demora na concessão de benefício 

previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de 

decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada 

sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a 

demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção 

de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, 

importe em dano moral ao administrado, de que possam decorrer dor, 

humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização 

pretendida." AC 0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigida monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 01 (um) ano a contar da sentença, sendo que após o transcurso 

de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver 

sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE VIEIRA DE MATOS MARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001563-69.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): IONICE VIEIRA DE MATOS MARINI REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Ionice Vieira de 

Matos Marini em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício de 

auxílio-doença. A requerente aduziu na exordial ser filiada ao Regime 

Geral da Previdência Social na qualidade de segurada facultativa, e 

afirmou que está acometida por moléstia que a incapacita para o exercício 

de suas atividades laborais, qual seja CID: G404 – EPILEPSIAS E 

SÍNDROMES EPILÉTICAS GENERALIZADAS. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual. Diante de tais asserções, a autora pugnou 

pela concessão do benefício de auxílio-doença. Recebida a inicial, foi 

determinada a realização de perícia médica e citação da requerida. Citada, 

a autarquia ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo 

pericial encartado no id n.º 22056648. Apresentado o laudo pericial, a 

parte autora manifestou-se concordância. De outro vértice, a autarquia 

requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Inicialmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 22056648, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado 

imediatamente o necessário para o devido pagamento dos honorários 

periciais. Por conseguinte, em sede de contestação, arguiu o requerido a 

prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe 

assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente 

com o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença em 17/05/2018 

e o ajuizamento da ação se deu em 09/10/2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a 

concessão do benefício de auxílio-doença, sob arguição de ser portadora 

de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. Desse 

modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada à 

impossibilidade para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça contestatória que a 

autora era segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos 

autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade 

laborativa da autora é PARCIAL e TEMPORÁRIA, 01 ANO (id n.º 

22056648). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de auxílio doença se comprovado por 

perícia médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, 

bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o 

caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 59 

da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91: “Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Comprovada, portanto, a incapacidade 

da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 
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perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por 

cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devidos desde o DIA 

SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 01 

(um) ano a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE CARVALHO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001643-33.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): MARLI DE CARVALHO ANDRADE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Marli de Carvalho 

Andrade em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o restabelecimento do benefício de auxilio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a indenização por 

dano moral. A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitado 

para o exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha 

recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, teria 

sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais 

asserções, a autora requer o restabelecimento do auxílio doença com a 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi 

deferida a liminar pleiteada, determinada a realização de perícia médica e a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

22121836. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

desfavorável quanto ao laudo pericial, pugnando pela designação de nova 

perícia, vez que a sua incapacidade seria total e permanente. De outro 

turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, em sede 

de contestação, arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o benefício de auxílio-doença foi cessado em 11/09/2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 23/10/2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 22121836, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento do beneficio de auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição 

de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer 

atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, 

importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça contestatória que a 

autora era segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos 

autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade 

laborativa da autora é PARCIAL e TEMPORÁRIA, 180 DIAS (id n.º 

22121836). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega que a 

cessação administrativa do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que a cessação de benefício, de acordo com 

os dispositivos legais de regência, não gera direito à indenização, por se 

tratar de ato oriundo do seu poder discricionário. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO 

POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. No caso presente o autor sustenta o seu direito ao recebimento de 
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indenização por danos morais em razão da demora no cumprimento da 

obrigação de fazer por parte do INSS. 2. Nos termos da jurisprudência 

desta e. Corte "Não há falar em indenização por danos morais quando o 

INSS indefere, suspende ou demora na concessão de benefício 

previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de 

decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada 

sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a 

demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção 

de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, 

importe em dano moral ao administrado, de que possam decorrer dor, 

humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização 

pretendida." AC 0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devidos desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sentença, sendo que após 

o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora 

requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, 

§8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BOAVENTURA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000784-17.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JEFFERSON BOAVENTURA DE MATOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta 

por Jefferson Boaventura de Matos em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

ao benefício de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual. Diante de tais asserções, o autor requer a 

concessão do benefício de auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi determinada a 

realização de perícia médica e a citação do demandado. Devidamente 

citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à 

prescrição quinquenal. Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo 

pericial encartado no id n.º 24483296. Apresentado o laudo pericial, a 

parte autora manifestou-se requerendo seja afastada a conclusão do 

laudo, concedendo-se o benefício pleiteado nos termos da inicial. De outro 

vértice, a autarquia requerida pugnou pela improcedência do pedido. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido 

vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o 

requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício de auxílio-doença em 27/04/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 26/06/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte autora em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração, ou ainda a realização de nova perícia. 

Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 24483296, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado 

imediatamente o necessário para o devido pagamento dos honorários 

periciais. Outrossim, verifica-se que o requerente pleiteia o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício de auxílio-doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador 

de problemas de saúde que o impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, os documentos acostados ao feito, 

bem assim o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há 

incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, do autor, não havendo 

limitações relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está em 

dissonância da lei, uma vez que não preenche o requisito de incapacidade 

permanente para exercício de atividades que lhe garantam o sustento. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 
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advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspendo sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001413-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001413-88.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SUEIDE APARECIDA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por Sueide Aparecida 

da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado 

sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a 

autora requer o reestabelecimento do auxílio doença com a posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferido 

o pedido de antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

22292392. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

parcialmente desfavorável ao Laudo Pericial. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, em sede de 

contestação, arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido 

vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a 

requerente entrou administrativamente com o pedido de prorrogação do 

benefício por incapacidade em 05/04/2018 e o ajuizamento da ação se deu 

em 03/09/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Por conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

22292392, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 22292392). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001881-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA FRANZIN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001881-18.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA CLARA FRANZIN DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui sem tem ação para concessão de 

aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. Analisando os autos, 

verifica-se que a preliminar arguida em sede de contestação pela 

autarquia requerida padece de objeto porque houve a juntada do 

indeferimento administrativo.no ID 26829022. Assim, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 

2020, às 14h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o 

rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000080-67.2019.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de auxílio doença cumulada com aposentadoria por invalidez de 

trabalhador rural. Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez 

que a parte autora entrou administrativamente com o pedido de concessão 

de auxílio doença no dia 17/05/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

22/01/2019, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril 

de 2020, às 15h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que 

o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data 

da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1000125-37.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001507-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORTE MARIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Autos: 1000991-16.2018.8.11.0011 Aqui sem tem ação para concessão 

de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. A inicial foi recebida 

ocasião em que foi indeferido o pedido liminar (ID 15987708). Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, alegando como prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação (ID 17576869). A parte autora apresentou réplica no 

ID nº. 17834525. Vieram-me conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos 

pelo requerido, vislumbro que razão não lhe assiste, uma vez que a parte 

autora entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício pretendido em 21/03/2017, e o ajuizamento da ação se deu em 

01/10/2018, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Assim, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para 

tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio 

de 2020, às 16h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que 

o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data 

da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002792-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Código n. 1002792-30.2019.8.11.0011 Autor (a): MAILZA DE LIMA 

OLIVEIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Mailza de Lima Oliveira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 57 (cinquenta e sete) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Na audiência de instrução e 

julgamento foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais. A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento, onde o seu esposo consta como 

lavrador, bem como declaração do sindicato, notas de compra de 

mercadorias de uso agrícola além de outros documentos. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida até os dias atuais. Disseram ainda que o 

labor é braçal, não há maquinários, tampouco funcionários para o auxílio, 

vez que toda a produção gira em torno da manutenção da própria 

subsistência. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode 

ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo (mais de vinte anos), o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer à requerente a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 
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496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003887-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. BARBOSA & GOMES BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

DANIELA DA COSTA BARBOZA CARMO OAB - DF15576 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

 

Código: 1003887-95.2019.8.11.0011 Aqui se tem AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO 

DE CONTRATO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

ajuizada por JM BARBOSA & GOMES BARBOSA LTDA ME, representada 

pelos proprietários JAIME MACIEL e GLEICIELE GOMES BARBOSA em face 

de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO AO 

SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE, todos devidamente qualificado 

nos autos. Passa-se à decisão. O artigo 4º da Lei 1060/50 estabelece 

que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a este requisito. E, 

quando se verificar a existência de fatos que possam demonstrar a 

capacidade financeira do jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse 

sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO 

DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Carlos 

Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido, verifica-se 

que a parte autora é proprietária de pessoa jurídica, não comprovando 

efetivamente seus rendimentos mensais. Dessa forma, podemos afirmar 

que a presunção de pobreza não opera automaticamente, nesse caso ora 

analisado, com o simples requerimento e a informação de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais. Neste jaez é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS Data de 

Julgamento: 08-02-2012). (grifo nosso) Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora enquadra-se nos termos 

da Lei 1.060/50 e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário 

que se traga aos autos outros documentos que achar pertinentes para 

análise do pedido. a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda declaração oficial da dispensa do autor e do seu 

cônjuge; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome do autor e do seu cônjuge; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do autor e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes do 

embargante e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que acaso a parte 

embargante não tenha interesse em promover a juntada dos documentos 

acima listados, desde já, poderá recolher as custas processuais ou pedir 

o parcelamento. A exigência dos documentos relativos ao cônjuge se 

justifica porque a condição da economia doméstica também deve ser 

levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços judiciários. 

Mirassol D’Oeste /MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000387-21.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): IRACI DE ALMEIDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Iraci de Almeida em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito a aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais. Asseverou ter recebido o benefício auxílio doença na 

qual foi cessado sem a devida análise. Posteriormente formulou 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual. Diante de tais asserções, a autora requer o 

reconhecimento judicial do direito a aposentadoria por invalidez. Recebida 

a inicial, foi determinada a realização de perícia médica e a citação do 

demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e 

quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão 

prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial encartado no id n.º 24294467. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se totalmente 

desfavorável. De outro vértice, a autarquia requerida nada manifestou. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido 

vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o 

requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício de auxílio-doença em 05/10/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 08/03/2019, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte autora em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração, ou ainda a realização de nova perícia. 

Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 24294467, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado 

imediatamente o necessário para o devido pagamento dos honorários 

periciais. Outrossim, verifica-se que a requerente pleiteia o 

reconhecimento judicial do direito a aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que o impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 
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período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça contestatória que a 

autora era segurada da Previdência Social, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, tangente à demonstração da existência de doença 

incapacitante, os documentos acostados ao feito, bem assim o laudo 

produzido pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto 

temporária, quanto definitiva, da autora, não havendo limitações 

relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a pretensão da 

requerente em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, 

uma vez que não preenche o requisito de incapacidade permanente para 

exercício de atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspendo sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSO JULIETE DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000715-82.2018.8.11.0011 Aportou-se aos autos petição da parte 

autora em que pugna pela implantação do benefício previdenciário (ID 

26773011). No analisar do caderno processual, é possível verificar que já 

foram proferidas duas decisões (ID 13698989 e 19007357) em que 

determina ao INSS a implantação do referido beneficio. É bom lembrar que 

a concessão do benefício à parte autora não foi resultado de um ato 

administrativo, que poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela 

própria administração. A concessão do benefício da autora, no caso 

destes autos foi um ato judicial a que o réu deve respeito, sob o risco de 

ser colocada ao chão a própria estrutura da República Federativa 

Brasileira, sendo inaceitável a omissão do réu em implantar o benefício. 

Desta feita, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Auxílio –Doença decorrente de 

trabalho rural. Via de consequência, determino que a Secretaria expeça 

ofício ao gerente da agência respectiva, requisitando que implante o 

benefício previdenciário objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício 

ao APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que 

o referido setor de implantação reputa necessários. Ademais, diante da 

recalcitrância da Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo 

multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento. Outrossim, tendo em vista a juntada do laudo 

oftalmológico e demais documentos no ID 26773011, intime-se a perita 

médica para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente o laudo 

pericial, sob pena de destituição. Complementado o laudo, intimem-se as 

partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se, com a máxima urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IVANILDE ALVES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001457-10.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): FRANCISCO IVANILDE ALVES DO CARMO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por 

Francisco Ivanilde Alves do Carmo em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito a 

aposentadoria por invalidez O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Asseverou 

ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria 

indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais 

asserções, o autor requer o reconhecimento judicial do direito a 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi determinada a 

realização de perícia médica e a citação do demandado. Devidamente 

citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à 

prescrição quinquenal. Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo 

pericial encartado no id n.º 22238794. Apresentado o laudo pericial, a 

parte autora manifestou-se desfavorável, requerendo seja afastada a 

conclusão do laudo ou a realização de uma nova avaliação médica. De 

outro vértice, a autarquia requerida nada manifestou. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, verifica-se que a autarquia arguiu em sede de 

contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença em 08/10/2015 e o ajuizamento da ação se deu em 

20/09/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

autora em relação ao laudo pericial funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar sua 

desconsideração, ou ainda a realização de nova perícia. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 22238794, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, 

verifica-se que o requerente pleiteia o reconhecimento judicial do direito a 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, os documentos acostados ao feito, 

bem assim o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há 

incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, do autor, não havendo 

limitações relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está em 
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dissonância da lei, uma vez que não preenche o requisito de incapacidade 

permanente para exercício de atividades que lhe garantam o sustento. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspendo sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000736-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AURELIANA DESCASSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Aqui se tem ação para concessão de benefício Previdenciário. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou com pedido de 

cumprimento de sentença, apresentando os respectivos cálculos para fins 

de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia ré 

externou sua concordância com os valores. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

executada concordou com os cálculos apresentados pela exequente, 

assim, homologo o cálculo de ID 22498486 e anexos, resolvendo o mérito 

do pedido, devendo a Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas 

no artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para 

que se manifestem acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos 

do artigo 11 da resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse 

sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, em nome do advogado da parte autora uma vez que a causídica 

constituída nos autos possui poderes para receber e dar quitação. Em 

tempo, defiro desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Mirassol D’ Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000795-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIULEI CASSIANO TEIXEIRA ZARZENON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000795-12.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DIULEI CASSIANO TEIXEIRA ZARZENON REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Diulei 

Cassiano Teixeira Zarzenon em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu ser 

segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida por 

patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferida a antecipação 

dos efeitos da tutela, designou perícia médica e determinou a citação do 

demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e 

quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão 

prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial acostado no id n.º 24505344. 

Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 24505344, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, analisando 

detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o benefício foi cessado em 05/03/2019 e o ajuizamento da ação se 

deu em 17/04/2019, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurado da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de aposentadoria por invalidez 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, nos 

termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 
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relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001812-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA PAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001812-20.2018.8.11.0011 Autor (a): DELMIRA PAES DA 

SILVA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Delmira Paes da Silva em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 57 (cinquenta e sete) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos extratos comprovando a inexistência de vínculo empregatício 

urbano, cópia da carteira sindical, bem ainda as contribuições para o 

sindicato dos trabalhadores rurais, além de outros documentos. Na 

audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida até os dias atuais. Disseram ainda que o 

labor é braçal, não há funcionários para o auxílio, vez que toda a 

produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo (mais de vinte anos), o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer à requerente a condição 

de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu e ainda permanece trabalhando no 

campo, como trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 
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INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação, observados o IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000999-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000999-56.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes indiquem as provas 

pretendidas para deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de 

prova testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004088-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARISA DE BRITO MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1004088-87.2019.811.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora não está 

devidamente representada. Assim, intime-se o procurador da parte autora 

para que apresente procuração no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003355-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora a fim de que se manifeste nos autos, no prazo legal, 

sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça lançada no documento 

juntado nos autos, no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 

2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001731-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE HENRIQUE DE ALMEIDA MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON JOSE MICHALSKI (EXECUTADO)

NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste acerca do 

documento colacionado no documento de Id nº 28031728, no prazo legal. 

Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000547-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo legal, sobre a certidão lançada no documento de Id nº 26988657, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002486-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA GOMES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000119-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Código: 1000119-30.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de interdito 

proibitório em que GENIVALDA DE MOURA BOMFIM busca proteção 

possessória em face de FLÁVIO, SULA E FIO (grileiros). Preliminarmente, 

defiro os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. A autora, na inicial, alega ser 

possuidora, desde o mês de fevereiro do ano de 2009, de uma área rural 

situada no assentamento Roseli Nunes, localizado na sede do 

assentamento “Sítio Quatro Irmãos”, no município de Mirassol D’Oeste/MT. 

Aduz a autora, na peça inaugural, que os requeridos desde o dia 

24/01/2020 realizam ameaças consistentes na tentativa de construir uma 

cerca dentro de sua área possessória, os quais teriam dito que “de 

qualquer forma iriam cortar as cercas”. Diante de tais asserções, a autora 

procurou a autoridade policial para registrar boletim de ocorrência e 

ajuizou a presente ação requerendo a concessão de liminar possessória 

para o fim de determinar aos requeridos que cessem com os atos de 

turbação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não estão presentes 

os requisitos para a concessão da liminar. O artigo 561, do Código de 

Processo Civil traz um rol de provas de incumbência do autor para 

concessão de liminar em sede de ações possessórias, dentre elas, 

verifica-se a necessidade de comprovar a turbação ou esbulho praticado 

pelo réu, bem como impositivo se faz a demonstração da posse. Na 

hipótese dos autos, apesar de a autora ter demonstrado satisfatoriamente 

a sua posse sobre o imóvel por meio dos documentos anexados à exordial 

(ID n. 28586926), o certo é que não há elementos para concluir pela tese 

suscitada na inicial, no que tange à das ameaças. Quanto ao Boletim de 

Ocorrência anexado no ID 28586934, a jurisprudência do e. STJ orienta 

que não goza de presunção iuris tantum de veracidade, posto que apenas 

consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem 

atestar que tais relatos sejam verdadeiros. (Precedentes: AgRg noAg 

795097/SC e AgRg no AG 1224227/MG). Portanto, INDEFIRO a liminar 

vindicada, podendo ser revista a qualquer tempo. Assim, nos termos do 

artigo 562, caput, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

justificação para que a parte autora esclareça e faça prova da turbação 

alegada, que se realizará no dia 06 de abril de 2020, às 15h, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser expedido o necessário para 

citação do requerido para que compareça à solenidade. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 274370 Nr: 96-04.2020.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRB, GGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 274370

Aqui se tem ação de modificação de guarda c/c liminar ajuizada por 

CARLOS ROBERTO BRAGA em desfavor de ANA PAULA ESCASSIO 

GIMENEZ, visando os interesses da adolescente Giovana Gimenez Braga, 

todos qualificados.

 Em síntese, o requerente alegou ser genitor de Giovana, nascida em 

10/10/2006, consoante certidão em folha 21.

Asseverou que com o término da união com a requerida, a guarda da 

criança permaneceu em favor da genitora, entretanto, aduz não ser 

benéfico a permanência dela como guardiã, pois estaria trazendo 

prejuízos.

 Disse ainda que a adolescente expressa interesse de permanecer tão 

somente com o genitor, negando-se retornar para a casa da 

mãe/requerida, ambiente que, segundo o autor, a adolescente teria tentado 

suicídio diversas vezes, resultando em hospitalizações.

Assim, pretende liminarmente a concessão da guarda provisória, e a 

suspensão da pensão alimentícia em favor da adolescente, pois ela já 

estaria sob sua tutela e responsabilidade.

 Com a inicial vieram os documentos de folhas 18/34.

É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

Preliminarmente, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

 Quanto ao pedido liminar, postergo a análise quando do cumprimento das 

seguintes medidas:

- determino que seja realizado estudo psicossocial na adolescente, 

visando auferir sua real condição, se há preferências entre os genitores, 

a relação entre eles, e outras medidas que forem necessárias quanto à 

modalidade de guarda pleiteada pelo autor.

- determino que seja realizado estudo socioeconômico das partes, com o 

intuito de analisar o impacto que a modificação da guarda ocasionaria 

tanto para a genitora quanto para o genitor, indicando qual o cenário mais 

adequado e favorável à criança.

 Para tanto, comunique-se à equipe multidisciplinar através do GPSEM, 

salientando à profissional que deverão apresentar o laudo psicossocial em 

30 (trinta) dias.

 No que toca à realização do estudo socioeconômico, nomeio a Assistente 

Social Sr.ª Alciene Teixeira Mantoaneli, CRESS 3348, a fim de que atue nos 

autos juntamente com a psicóloga do Juízo, para tanto fixo como 

honorários o valor de R$200,00 (duzentos reais), a ser custeado pelo 

Estado.

Aportando aos autos, conclusos com urgência.

Cite-se a parte requerida para, se quiser, apresentar resposta à ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Abra-se vista ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Após, conclusos.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de janeiro de 2020.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115516 Nr: 2454-88.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleire do Nascimento Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.239/240, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124428 Nr: 464-28.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Margarida dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os Alvarás Eletronicos nº 

576957-4/2019 e 576958-2/2019 foram expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 237973 Nr: 1757-57.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma das Graças Oliveira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.130/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240673 Nr: 3255-91.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Ferreira de Souza, Gabrielly Aparecida Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.146/147, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28823 Nr: 2673-09.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rita Rodrigues da Costa, Neuzira Rodrigues da 

Costa, Florentina Alves de Paula, Santina Alves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.219/223, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76822 Nr: 1649-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edite Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.230/231, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132942 Nr: 1862-10.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenn Alves da Silva, Rosangela Alves da Silva, 

Valdecir Rodrigues de Oliveira, Rosilene Alves da Silva Oliveira, Ademar 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.274/278, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188573 Nr: 2419-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Cordeiro Bis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231406 Nr: 2616-10.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.156/157, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234583 Nr: 4584-75.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Lucia Medeiro Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.110/111, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238302 Nr: 1928-14.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, NGGM, LGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121

 Intimar o advogado da parte executada que a Certidão de Honorários 

Advocatícios foi expedida e encontra-se nesta secretaria a vossa 

disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240534 Nr: 3177-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254195 Nr: 5297-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Alves Correa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.190/191, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255980 Nr: 24-85.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KAROINE DO 

NASCIMENTOPEREIRA PINTO - OAB:24827/0, Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24.343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.127/128, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 1143-81.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Brasilino Sampaio de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca das 

RPVs expedidas, juntadas aos autos às fls.85/86, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CUNHA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000141-88.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000143-58.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 
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no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000116-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE ANDRADE CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000116-75.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002135-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATOS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1002135-88.2019.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000125-37.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de 

segurado especial. Considerando a condição econômico-financeira da 

parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a autarquia requerida 

conceda, desde logo, a aposentadoria, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo Civil 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando houver 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, 

pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais evidente quando 

se constata que a parte autora é pessoa economicamente hipossuficiente, 

como se percebe pelo fato de ela ter requerido assistência judiciária 

gratuita. Ademais, compulsando os autos, observo que nada obstante a 

parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício 

pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 610 de 925



a concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia 

federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição 

de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de maio de 2020, às 15h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as 

que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte autarquia requerida 

mediante remessa dos autos. Apresentado a peça contestatória, dê-se 

vista dos autos a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado Digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001912-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA ALEXANDRINO (AUTOR(A))

KAREN RANELLORI PEREIRA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos 

n. 1001912-72.2018.8.11.0011 Autor: Karen Ranellori Pereira Monteiro, 

representada por Luciene Pereira Alexandrino de Oliveira. Réu: Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação 

proposta por Karen Ranellori Pereira Monteiro, representada por Luciene 

Pereira Alexandrino de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito de 

restabelecimento ao benefício assistencial à pessoa portadora de 

deficiência. A requerente afirmou, na inicial, que é portadora de patologia 

descrita no CID 10-G80 e 10-F72, quais seja Paralisia Cerebral e Retardo 

Mental, de modo que necessita de cuidados especiais, inclusive 

acompanhamento médico. Além dos relatos da doença, a requerente 

afirma ser hipossuficiente, de modo que pode não prover seu sustento, 

requerendo, portanto, a concessão de benefício assistencial à pessoa 

portadora de deficiência. Juntou-se alguns documentos. Citada, a 

autarquia ré apresentou contestação. Laudo pericial juntado em id 

23360092. Apresentado o laudo, a parte autora manifestou concordância. 

De outro norte, a parte requerida nada manifestou. Relatório Psicossocial 

juntado em id 18322278 e id 17564531. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido em id 

23360092, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. O benefício de prestação continuada à pessoa com 

deficiência. O benefício assistencial está previsto no artigo 203, inciso V, 

da Constituição Federal, prevendo a prestação de assistência social, no 

patamar de um salário mínimo mensal, à pessoa portadora de deficiência 

física ou ao idoso, desde que seja constatado que o requerente do pedido 

não possua meios de prover sua mantença ou de tê-la provida pela família. 

O artigo supra fora regulamentado pela Lei nº 8.742/1993 e pelo Decreto 

nº 6.214/2007. A Lei nº 8.742/1993, em seu artigo 20, § 3º, alterado pela 

Lei nº. 12.435/2011, estipula que é considerado incapaz de prover a 

manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa, a família cuja 

renda familiar per capita for inferior a ¼ do salário mínimo. Em seu caput, o 

artigo suso garante o benefício de prestação continuada, no valor de um 

salário mínimo mensal, ao deficiente físico e ao idoso com pelo menos 65 

(sessenta e cinco) anos. Já o Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo 

Decreto n. 7.617 de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência 

Social, em seu art. 4º, inciso II, define pessoa portadora de deficiência 

como sendo aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O mesmo 

artigo suso, em seu inciso III, define incapacidade como fenômeno 

multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e 

restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da 

capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a 

pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. Dessa maneira, 

considera-se pessoa portadora de deficiência física, aquela incapacitada 

para a vida independente e para o trabalho, em decorrências patologias de 

origem hereditária, congênita ou adquirida. Tecidos esses 

esclarecimentos, passa-se à análise dos autos. Foi juntado no processo, 

o laudo formulado pela médica nomeada por este Juízo. Do aludido 

documento constata-se que a perita concluiu ser a autora portadora de 

paralisia cerebral e oligofrenia. Concluindo a expert que as patologias 

constatadas incapacitam total e permanentemente a autora para 

desempenho de atividades diárias e laborais, sendo incapaz para o 

exercício de qualquer atividade laboral. De outro norte, o estudo 

psicossocial aportado aos autos aponta a condição de hipossuficiência 

financeira da parte requerente, eis que, consoante às informações 

colhidas pelos profissionais, à autora reside na companhia de sua 

genitora, e sobrevivem sem renda fixa. Destarte, o estudo psicossocial em 

consonância com o laudo médico e os demais documentos apresentados 

pela autora, permitem a segura conclusão de que a requerente 

encontra-se permanentemente incapacitada, sendo portador de doença 

que o incapacita totalmente para desempenho de atividades que lhe 

possam garantir a subsistência. Neste ponto, mister frisar que 

posteriormente a redação do artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, a qual 

estabelece que a família deve ter uma renda mensal inferior a ¼ do salário 

mínimo, por pessoa, sobreveio a Lei nº 9.533/1997, a qual autoriza o Poder 

Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituírem 

programas de garantia de renda mínima associados a ações 

socioeducativas, o qual estipulou que a renda familiar por pessoa para 

aferição do benefício deverá ser inferior a ½ do salário mínimo. Outrossim, 

a mesma fração retro, qual seja ½ (inferior a), foi redigida na Lei nº 

10.689/2003, a qual instituiu o “Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação”. Logo, vislumbro que de acordo com a legislação mais 

hodierna, é considerado para critério de aferição de miserabilidade do ente 

familiar a renda inferior a metade de um salário mínimo, por pessoa, de 

modo que o requerente se encaixa nesse conceito. Ademais, ainda que 

não fosse esse o entendimento deste julgador, em conformidade com os 

informes descritos em linhas anteriores, a renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo serve tão somente como parâmetro ao julgador, o qual pode 

aferir a condição de vulnerabilidade por outros critérios, que não o objetivo 

fixado na Lei n.º 8.213/93. Dessa feita, a parte autora demonstrou, de 

maneira amplamente satisfatória, que o rendimento mensal auferido não 

lhe assegura o sustento e a manutenção, além de ser portadora de 

moléstia que a incapacita para a prática de atos de uma vida 

independente. Razão pela qual, a procedência da demanda é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil para reconhecer o direito da autora ao 

benefício de prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigida monetariamente e acrescidas 

com juros. Confirmo a liminar deferida em id 17655609. Em relação aos 

juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 611 de 925



pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000736-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AURELIANA DESCASSE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Aqui se tem ação para concessão de benefício Previdenciário. Certificado 

o trânsito em julgado da sentença, a parte autora ingressou com pedido de 

cumprimento de sentença, apresentando os respectivos cálculos para fins 

de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia ré 

externou sua concordância com os valores. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

executada concordou com os cálculos apresentados pela exequente, 

assim, homologo o cálculo de ID 22498486 e anexos, resolvendo o mérito 

do pedido, devendo a Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas 

no artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para 

que se manifestem acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos 

do artigo 11 da resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse 

sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, em nome do advogado da parte autora uma vez que a causídica 

constituída nos autos possui poderes para receber e dar quitação. Em 

tempo, defiro desde já, eventual pedido para expedição de RPV em 

apartado, referente aos honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Mirassol D’ Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERIQUE RONE TORRES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000266-56.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ERIQUE RONE 

TORRES GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS REIS 

SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

07/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FARIA CARRASCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA ARGENTINO OAB - MT21507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Decisão de Id. 27467060, consoante intimação de Id. 28007700, 

deixando transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento. Certifico, 

ademais, que promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse de penhora on line, em 

cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001575-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIANA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que as partes foram intimadas para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do(a) R. Despacho/Decisão de 

Id. 27659409, tendo a parte autora apresentado manifestação de Id. 

28154649 e a parte requerida deixado transcorrer o prazo in albis. 

Certifico, ademais, considerando que a parte autora pugnou pelo 

cumprimento de sentença, que promovo com a conversão da presenta 

ação em Cumprimento de Sentença, bem como com a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para proceder com o pagamento da condenação, nos moldes da 

segunda parte da R. Decisão de ID. 27659409. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002391-31.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARCELO V. VITORAZZI - 

EPP REQUERIDO: ALCINO RIBEIRO DE SOUZA Vistos. DEFIRO o petitório 

realizado em sede de solenidade de id nº 29109677, de modo que 

CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para juntada de novo endereço da 

demandada. Com a juntada, DETERMINO que se proceda à citação da 

reclamada no endereço informado pelo autor, bem como que a Serventia 

do Juízo DESIGNE nova data para a realização da audiência de conciliação 

nestes autos. Outro o cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. 

Caso reste infrutífera a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 29126759,bm como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 07/04/2020 às 16:30 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001255-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BATISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29122606. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERIQUE RONE TORRES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 29126778, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 07 de Abril de 2020 às 17:00 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCILEI APARECIDA IUPPI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisõ constante do id.29125431, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 07 de Abril de 2020 às 16:00 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. V. M. G. (REQUERIDO)

S. A. D. G. L. L. (REQUERIDO)

S. D. A. N. -. M. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 29108720, bem como da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para a Data de 07 de Abril de 2020 às 15:30 

horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, 

deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que 

compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do 

dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 22 

de junho de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-54.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:CICERO 

APARECIDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 07/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000293-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-39.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:JANE FERREIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO 

ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 14/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 14 de Abril de 2020 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000396-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARNON VITORAZZI FRADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO FELIPE BARETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR OAB - PR90854 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Decisão de Id. 28034208, deixando transcorrer o prazo sem 

comprovar o pagamento. Certifico, ademais, que promovo com a intimação 

da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

interesse de penhora on line, em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL. 28718033 Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273344 Nr: 3574-54.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Silva Hupp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 e incisos do Código de Processo Penal, recebo a denúncia. Inexistindo 

outras questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.Dessa forma, designo o dia 10/03/2020 às 13h00min, 

para realização da audiência de instrução e julgamento.Intime(m)-se o(s) 

acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva e 

interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).Em 

havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se a(s) 

testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, art. 

221, § 3º).Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso 

esteja(m) preso (s). Ciência ao Ministério Público e a Defesa.II- Dos 

pedidos da defesaEm que pese a informação aviada pela defesa no 

sentido de que o custodiado passaria por consulta médica agendada para 

a data de 16.12.2019, verifico que inexiste lapso temporal hábil para que 

se proceda com o deslocamento do réu.No entanto, visando possibilitar o 

atendimento médico solicitado pela defesa, defiro o pedido para que o 

custodiado possa ser submetido à consulta médica no endereço 

informado na manifestação de fls. 138/139.Oficie-se ao Diretor da Cadeira 

Pública Local para que providencie o necessário para garantir o 

deslocamento do denunciado. De outra banda, ante a juntada do laudo 

pericial de fls. 147/154, dê-se vista à defesa, conforme requerido. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 3178-77.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, e este.

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a oitiva das testemunhas 

Fábio Campos da Silva e Poliana Tainara Ramos da Silva, assim como foi 

procedido com o interrogatório do réu. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da testemunha André Luiz Silveira.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

Homologo a desistência da testemunha André Luiz Silveira.

Declaro encerrada a instrução criminal.

 Determino vista dos autos às partes para apresentação de memoriais 

escritos, no prazo legal.

 Após, conclusos para deliberações.

 Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003165-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEANDRO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENDRICK BALTHAZAR XAVIER OAB - DF25669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA GUMES FERNANDES (REQUERIDO)

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1003165-30.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 
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1.207 da CNGC, impulsiono estes autos novamente para intimar a parte 

autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, (pode-se observar, na carta precatória, que há menção de 

"Santa Rita" a qual deve referir-se ao município de Santa Rita do Trivelato, 

o qual pertece a jurisdição deste município de Nova Mutum-MT, atente-se o 

Advogado ao recolher as custas para o endereço naquele município se 

for o caso) regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002157-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LOURENCO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002157-52.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos novamente para intimar a parte 

autora para que providencie o complemento do valor da diligência do 

Oficial de Justiça, conforme requerido pelo próprio em certidão juntada aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

complemento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.t jmt. jus.br)  no menu Serviços>Guias>Emit i r 

Guia>Complementação de Diligência, devendo atentar-se ao nome do 

Oficial de Justiça correspondente a certidão retrocitada. MOACIR RIBOLLI 

JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002897-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO BENTES BEZERRA OAB - RO0000644A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANTI EMPREITEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002897-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

FANTI EMPREITEIRA LTDA - ME Vistos, etc. Ante a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, intime-se a parte interessada para que acoste aos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, da CNGC/MT. 

Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 (trinta) dias, ante o 

que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

promovendo as baixas e anotações de estilo, conforme redação do art. 

390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do comprovante, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 13 de janeiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002376-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente da certidão de ID. 28484908, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,12 de fevereiro de 2020. 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005204-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS OAB - SP387943 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1005204-26.2019.8.11.0045 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001981-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU JOAO GUZZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001981-73.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

comprovante de pagamento da complementação da diligência do oficial de 

justiça, vez que embora tenha peticionado em ID: 29136668, os 

comprovantes não foram anexados. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73474 Nr: 1991-13.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGMdO, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MACHADO BARRETO - 

OAB:12420

 Nos termos do artigo 1.209 da CNGC, republico a decisão de fls. 111 para 

fins de intimar o executado a se manifestar acerca de seu teor: Vistos, 

etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.
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Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

Defiro, ainda, o pedido de inscrição do nome do Executado nos cadastros 

de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, 

através do Sistema SerasaJud.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72814 Nr: 1333-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Luiz Triches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antonio Siqueira Campos 

- OAB:MT 3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Exequente, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls 66/67, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80014 Nr: 3163-53.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hipercard Administradora de Cartões de 

Crédito Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que tome ciência de petição juntada nas fls. 290/291, para 

que se manifeste no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000340-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. C. B. O. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. D. O. B. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000340-16.2019.8.11.0086 

Assunto: INTERDIÇÃO (58) Processo impulsionado com a prolação do ato 

processual adequado, para intimar a parte autora na pessoa do seu 

procurador, por todo o teor do ID 26118918 (decisão), contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000198-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (AUTOR(A))

D. R. D. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000198-12.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, para intimar a 

parte autora, na pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 

18369224(sentença), contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames 

do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o 

processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça 

Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da 

ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CASTILHO BERGAMASCO (EXECUTADO)

MICHELANGELO MARQUES BALIELO (EXECUTADO)

MARCOS KAVAMURA ARISSAVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001050-36.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela 

exequente ROCILDA MARIA MORAIS COSTA, em face do executado 

JACSON CASTILHO BERGAMASCO. No documento de ID nº 20065283, a 

exequente pugnou pela desistência da ação, com a sua consequente 

extinção sem julgamento do mérito. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Ante o pedido formulado pela parte exequente ao documento de ID nº 

20065283, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, tendo 

em vista que a parte requerida não fora citada. Ante o exposto, e por tudo 

que nos autos consta, defiro integralmente o pedido do documento de ID 

nº 20065283, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE REQUERENTE e 

julgo extinto o PROCESSO sem resolução de mérito, consoante artigo. 485, 

inciso VIII, do Código Processual Civil. Custas pelo requerente, com fulcro 

no artigo 90 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de novembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY SESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1002347-78.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer com liminar de tutela de urgência ajuizada pelo 

requerente JURACI SESSI, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos já qualificados nos autos. O autor foi submetido a um procedimento 

cirúrgico, sendo seu quadro clinico instável hemodinamicamente, pois esta 

respirando com máscara de Venturi, o qual pleiteia pela vaga de unidade 

de terapia intensiva urgente para realização do pós operatório. Todavia, a 

O Cartório Distribuidor protocolizou pelo Sistema PJE duas petições iniciais 

idênticas, com as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir, sendo 

que a primeira foi distribuída em 25/09/2019, às 16h50min, sob o n°. 

10002346-93.2019.811.0086, e a presente foi distribuída na mesma data, 

às 17h01min. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. De proêmio, resta evidente a existência de litispendência entre a 

presente ação e a demanda distribuída sob o n°. 

1002346-93.2019.811.0086. Consoante a redação do artigo 337, § 1°, 

verifica-se a litispendência quando: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de 

discutir o mérito, alegar: VI – litispendência; § 1° Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. § 2° Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o pedido. § 3° Há litispendência quando 

se reproduz ação que está em curso.” Acerca do tema da litispendência, 

assim discorre Daniel Amorim de Assumpção Neves em sua obra: “(...) 

Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com 

realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além 

disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões 

contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá 

gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou 

prática dos julgados contrários.”[1] Logo, levando-se em conta a 

existência de duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, reconheço a existência de litispendência entre as ações. Nestas 

circunstâncias, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso V do Código de Processo 

Civil, considerando que este foi distribuído em segundo lugar, mantendo-se 

a tramitação da ação n°. 1002346-93.2019.811.0086. Em face do exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC, JULGO e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Considerando que foi 

erro do Cartório Distribuidor sem necessidade de pagamento e 

condenação de custas. Transitada em julgado, promova-se as baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 14 de 

novembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000790-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ROSSONI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000790-56.2019.8.11.0086 Vistos. Vejo que o 

requente não comprovou a mora. Assim, indesviável se atentar, na 

hipótese, para o teor da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Diante disso, intime-se o requerente para, na pessoa de seu patrono, a 

emendar a inicial, para comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, do mesmo Código. 

Após, retornem os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2019. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003219-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PAHIM MARTINAZZO (EXECUTADO)

OLIVO MARTINAZZO (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO MARTINAZZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003219-30.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de OLÍVIO MARTINAZZO, PAULO ROBERTO 

MARTINAZZO e NEUSA PAHIM MARTINAZZO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Ao ID nº 24173959, acordo entabulado pelas 

partes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Em 

vista do acordo celebrado ao ID nº 24173959 e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo às mesmas, 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos. Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos 

do artigo 922 do Código de Processo Civil, até 28.06.2029, data do 

vencimento da última parcela. Após o decurso do prazo concedido para 

pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000229-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. G. (REQUERENTE)

M. K. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000229-32.2019.8.11.0086 

Assunto: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte autora na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 22137166(sentença), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000287-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R A PEREIRA METALURGICA EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT SEGUNDA VARA CERTIDÃO Certifico que o CNPJ indicado 

nos autos para a retificação do polo ativo encontra-se em "formato 

inválido", conforme "prints" anexos, razão pela qual nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 617 de 925



Processo Número: 1002713-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002713-54.2018.8.11.0086 Vistos. Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique uma conta 

bancária específica em nome do executado, a fim de que possa ser 

realizada a busca da quantia executada pelo Sistema Bacenjud. Informada 

a conta, retornem os autos conclusos para apreciação. No mais, 

proceda-se à consulta de bens em nome da executada ROSEMARA DE 

OLIVEIRA CURBANI (CPF: 559.468.871-49), via sistema RENAJUD, 

tomando-se como base o CPF/CNPJ. Se encontrados bens, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os bens 

localizados pelo sistema RENAJUD. Caso infrutífera a busca de bens, 

intime-se o executado para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. No 

mais, INDEFIRO o pedido da exequente para determinar a inclusão do nome 

da executada ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI no sistema 

SERASAJUD, considerando que estamos diante de execução de título 

extrajudicial (contrato de compromisso de compra e venda), em que o 

próprio exequente pode incluir o nome do devedor nos Cadastros de 

Inadimplentes. Portanto, não é justificável transferir ao Poder Judiciário, o 

qual já se encontra abarrotado de demandas e escassez de servidores, 

uma conduta que pode ser realizada pela própria parte exequente. Em se 

tratando do pedido de busca de bens por meio do sistema INFOJUD, 

postergo sua apreciação, visto que tal medida somente é utilizada após se 

esgotarem os meios para localização de bens passíveis de penhora. No 

que se refere ao pedido para que seja oficiado o Cartório Eleitoral, 

INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum, 07 de janeiro de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002151-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TORRES COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BBF EDITORA, GRAFICA E COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002151-45.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta por TORRES 

COMUNICAÇÕES LTDA em face do BBF EDITORA, GRÁFICA E 

COMUNICAÇÕES LTDA, ambos qualificados nos autos. No ID nº 19743153, 

petição formulada pela parte autora, informando a desistência do 

prosseguimento do feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado em pela parte autora (ID nº 

19743153), é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo 

sem a concordância do requerido, posto que não foi devidamente citado. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, julgo extinto o 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código Processual Civil. Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 

90 do Código de Processo Civil. Sem honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 14 de novembro de 2019. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003033-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MUNHOS HERMOSO DALLA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003033-07.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO proposta por LUCIA MUNHOS 

HERMOSO DALLA COSTA em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO 

– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos já qualificados nos 

autos. Ao ID nº 18889172, o causídico da requerente informou o 

cumprimento do acordo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Tendo em vista que houve o cumprimento integral da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC. 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de novembro de 2019. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71051 Nr: 3580-74.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pelos advogados Arnaldo Rauen 

Delpizzo e Fernando Dorival de Mattos à fl. 498.

Após a devolução dos autos em cartório pelos causídicos peticionantes, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 3378-34.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, 

Fokko Heinrich Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pelos advogados Arnaldo Rauen 

Delpizzo e Fernando Dorival de Mattos à fl. 209.

Após a devolução dos autos em cartório pelos causídicos peticionantes, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44364 Nr: 3747-96.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abimael Satiro Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Silmara Ruiz Matsura - 
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OAB:9941-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que informe e endereço 

atualizado da parte executada, bem como providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87373 Nr: 3326-96.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGdSP, CJDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 “Vistos. Considerando a não intimação dos requerentes, aguarde-se o 

retorno da carta precatória de fls. 125, devidamente cumprida. Com a 

vinda da missiva, concedo nova vista dos autos ao Ministério Público. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 134979 Nr: 5256-13.2019.811.0086

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSdOM, PAMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:, João 

Paulo Barufi - OAB:MT 18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Considerando que a parte requerida não fora intimada 

pessoalmente quanto à audiência, redesigno a presente audiência para o 

dia 26/05/2020, às 13 horas e 30 minutos. Assim, determino seja aditada a 

carta precatória expedida à fl. 21. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50569 Nr: 1623-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17.824-0 MT, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Mateus Menegon - 

OAB:11229 - B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte executada/recorrida para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78032 Nr: 1478-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo de intimação de fls. 57 retro, 

sem a manifestação da(s) parte(s) executada. Ato contínuo, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor 

da referida decisão de fl. 57.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93285 Nr: 2032-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Tieppo Rossi - 

OAB:MT 13.828-A

 “Vistos. Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes, por ocasião desta 

solenidade, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Suspenda-se 

a execução nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil até 

maio/2024. Decorrido tal prazo, intime-se a exequente para, em cinco dias, 

dizer sobre a quitação do débito. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes intimados. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cumpra-se”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-70.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS COSTA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATTHEUS COSTA MARTINS OAB - MT25653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTJ SOLUCOES DIGITAIS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000263-70.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MATTHEUS 

COSTA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MATTHEUS COSTA 

MARTINS POLO PASSIVO: BTJ SOLUCOES DIGITAIS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

31/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 11 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-40.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000265-40.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUZIA RIBEIRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

07/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-92.2020.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Santa Rita do Trivelato (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-92.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:WILLIAN 

MARTINELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO FERNANDO MOTTA 

BONIN POLO PASSIVO: Município de Santa Rita do Trivelato FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

31/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-77.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EMILIAO MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Santa Rita do Trivelato (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-77.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LUCAS EMILIAO 

MARTINELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAIO FERNANDO MOTTA 

BONIN POLO PASSIVO: Município de Santa Rita do Trivelato FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

31/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002204-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA CRUZ OAB - 326.381.831-72 (REPRESENTANTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002204-89.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: EDSON RODRIGUES DA CRUZ Endereço: CASA, 3032 N, PROJETO 

FELIZ, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REPRESENTANTE: FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - 

MT0009569A POLO PASSIVO: Nome: VIA VAREJO S/A Endereço: RUA 

TREZE DE JUNHO, - DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78020-000 Senhor(a): EDSON RODRIGUES DA CRUZ Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 , a ser realizada na sede 

do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-92.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BATISTA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002165-92.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIANE BATISTA DA SILVA FERNANDES REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo 

celebrado entre as partes (id. 26430967), opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-32.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010150-32.2015.8.11.0086 
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REQUERENTE: FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL, LEANDRO 

WESTPHALEN MICHEL REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. No presente 

caso, necessário se faz o acolhimento dos embargos opostos. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, os Embargantes sustentam, 

com razão, que houve erro material no julgado, uma vez que consta no 

dispositivo o nome de pessoa estranha aos presentes autos. Ante o 

exposto, opino pelo acolhimento dos embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, modificando o dispositivo que passa a integrar a sentença 

da seguinte forma: “Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a)CONDENAR 

a reclamada a restituir o valor pago e os pontos no percentual de 70%, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação e; b) CONDENAR a Reclamada a pagar a cada Reclamante 

o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde de o desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.” É o 

parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação do presente projeto conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEILA SANTOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001459-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA TEILA SANTOS DE ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 17551299 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 16556789 padeceria de vício de 

omissão. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 16556789 tal 

como proferida. Considerando que foi aportado aos autos Recurso 

Inominado, sai a parte “ex adverso” intimada para, querendo, apresentar 

contrarrazões, nos termos do art. 42, §2, da Lei 9.099/95. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEISON PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000035-66.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEISON PIRES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

12556669 por Telefônica Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 12296300 padeceria de vício de omissão. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 
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CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 12296300 tal 

como proferida. Intime-se o Reclamante para manifestar quanto ao 

comprovante de pagamento de id. 16407233, no prazo de 15 dias. É o 

parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação do presente projeto conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA MARIA TEODORO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000992-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILZA MARIA TEODORO SEVERINO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 15181179 por Telefônica Brasil S.A., ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 14925005 

padeceria de vício de omissão. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o 

artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 14925005 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE SOARES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000430-58.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA ALICE SOARES DE SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 17870567 por Ana Alice Soares de Sousa, ora Embargante, sob 

o argumento de que a sentença de id n. 15503902 padeceria de vício de 

contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 15503902 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 
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intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO DIAS DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001654-31.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DORVALINO DIAS DE DEUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se 

de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 17871699 por 

Dorvalino Dias de Deus, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 16634114 padeceria de vício de contradição e omissão. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da parte Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não 

cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 16634114 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA KARLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000341-35.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZA KARLING REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 17920765 por 

Luiza Karling, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id 

n. 15509712 padeceria de vício de contradição. Infere-se que a parte 

embargante, por discordar da fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEEXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Observa-se 

claramente nos presentes embargos que a intenção da parte Embargante 

é a reapreciação da matéria, contudo não cabem embargos de declaração 

para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. Os embargos 

de declaração não se prestam a tal finalidade, uma vez que não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença por meio do 

recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via recursal adequada. 

Posto isso, opino pelo desacolhimento dos embargos declaratórios 

mantendo a sentença de id. n. 15509712 tal como proferida. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEILDE DOS SANTOS CIRINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000795-15.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDEILDE DOS SANTOS CIRINO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

17925509 por Valdeilde dos Santos Cirino, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 17180750 padeceria de vício de 

omissão e contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da parte Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não 

cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 17180750 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002492-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JONAS SOUSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se 

de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 17925879 por 

Jonas Sousa da Silva, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 17181251 padeceria de vício de omissão e contradição. 

Infere-se que a parte embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da parte Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não 

cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 17181251 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELINA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000447-60.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROZELINA MARIA DE ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

27646598), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-64.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GUIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010650-64.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIA GUIA DA CONCEICAO REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do 

acordo celebrado entre as partes (id. 28560326), opino pela homologação 

do referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000880-64.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 28609906), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-48.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010664-48.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 28534980] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

28751034], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 625 de 925



possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 4 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000769-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: YASMIM SANTOS CASTRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 27789702] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 27802153], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001072-65.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEFERSON CARLOS MARCELINO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 21539218] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 28852087], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-63.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010663-63.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 24600654] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

27160631], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 
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Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000776-43.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 27739197] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 27750472], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002990-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002990-36.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANO PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 

28606826 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito 

judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 5 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-78.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SCHNEIDER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

LILIAN HADDAD JOAO MANDARINI OAB - MT13414/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010210-78.2010.8.11.0086 

REQUERENTE: SCHNEIDER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: LAUROZEY DE ARRUDA GREGORIO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos 

autos que o Exequente foi intimado para que em 10 [dez] dias 

apresentasse o endereço atualizado do Executado para intimação [id. 

22275810], contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Exequente 

foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos 

autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. 

Assim, considerando a quantidade de processos que este Juizado 

Especial possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de 

forma definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, 

entendo que ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda 

superveniente do Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino 

pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 

inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MOREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000832-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL MOREIRA PORTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

28704574] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28745145], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87273 Nr: 3263-71.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Correa de Souza, José dos 

Santos de Souza Neto, Jorgina Galhardo Nogueira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Gilberto Carlos de Morais - 

OAB:GO/25.598, Nayara Rodrigues de Amorim - OAB:43476/GO

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresentem por escrito as 

"alegaçoes finais", no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131790 Nr: 3484-15.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Diani Lima Silva - 

OAB:MT 23.041

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001338-12.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001338-12.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): PEDRO ALVES DE SOUZA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. PEDRO ALVES DE SOUZA, ingressou com Ação 

Previdenciária, pleiteando aposentadoria por invalidez, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados nos 

autos do processo em epígrafe. O Código de Processo Civil, em seu 

art.320 assim dispõe: “A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora não apresentou decisão administrativa da autarquia 

previdenciária, indeferindo o requerimento do benefício ora reclamado. 

Desta feita, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da 

referida decisão administrativa, nos termos do art. 321, do CPC. O 

descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000130-56.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA GOMES OAB - MT0022226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMIRA BAVARESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000130-56.2020.8.11.0012 REQUERENTE: IVONE ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: MARIA SELMIRA BAVARESCO Vistos. Trata-se de Ação de 

Manutenção de Posse c/c pedido liminar ajuizada por IVONE ALVES 

RODRIGUES contra MARIA SELMIRA BAVARESCO. No caso sob análise, 

postula a parte autora a concessão da assistência judiciária gratuita, 

anexando à petição inicial, no que tange a este pedido, os seguintes 

documentos: i) declaração de hipossuficiência; ii) extrato de empréstimo 

realizado em instituição financeira. De início, verifico a insubsistência do 

pedido de gratuidade da justiça pleiteada, uma vez que comparece a parte 

autora assistida por advogada particular, denotando assim privilegiada 

condição financeira, o que permite supor que não se enquadra no 

conceito de hipossuficiência financeira. Além disso, a petição inicial 

informa que a parte autora é comerciante, sendo que traz como 

documentos uma conta de energia no valor de R$ 527,23 (quinhentos e 

vinte e sete reais e vinte e três centavos – ID 29023345), o que dessume 

que a parte autora ocupa seleto lugar na pirâmide social, capaz, portanto, 

de suportar o ônus das custas processuais. Quanto ao extrato de 

empréstimo acostado junto com a inicial (ID 29023348), tal documento 

apenas prova que a autora fez um empréstimo e que o saldo devedor 
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desse empréstimo é de R$ 17.504,07. Neste ínterim, dispõe o art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil que o juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade. Sendo este o caso dos autos, é 

de se impor o recolhimento das respectivas custas. Ademais, é cediço 

que a afirmação de hipossuficiência, almejando a obtenção do benefício 

da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou 

seja, relativa, podendo o magistrado infirmar a miserabilidade do 

requerente (AgRg no AREsp 121.135/MS, DJe de 27/11/2012). Entendo, 

ainda, que há de se realizar interpretação conforme à Constituição, em 

virtude do dever fundamental de se pagar tributos – dever este que não 

fica afastado com mera declaração sem eficaz prova. Por outro lado, 

ressalto que há possibilidade de parcelamento das custas judiciais, 

notadamente porque tal benefício encontra esteio legal no art. 98, § 6º do 

Código de Processo Civil, em leitura harmonizada com art. 468, da CNGC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça e desde já 

determino à parte autora que promova, no prazo de 15 (quinze) dias a 

emenda da petição inicial, para fazer juntar aos autos os respectivos 

comprovantes de pagamento das custas e taxas judiciais, ou, no mesmo 

prazo, requerer o parcelamento do recolhimento das custas 

remanescentes em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, que desde já 

defiro, cujo primeiro vencimento será no dia 25 de fevereiro, e assim 

sucessivamente, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 105388 Nr: 3482-10.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISSA ARGOLO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Dhione Alves da Silva e 

Ailton Evangelista Quixabeira e declaro encerrada a instrução processual. 

Considerando que o Ministério Público apresentou alegações finais em 

audiência, concedo o prazo de 05 dias para a defesa juntar procuração e 

apresentar alegações finais.

 Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001310-44.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001310-44.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA REU: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, RECEBO a petição inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos legais. No que toca ao pedido de 

antecipação de tutela, tenho que deve ser INDEFERIDO. Isso porque, como 

cediço, a antecipação dos efeitos da tutela reclama a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo da demora. Na espécie, em que pese 

aparentemente esteja presente o primeiro requisito, o mesmo não se pode 

dizer do segundo. Com efeito, não há indícios de que o mero decurso do 

tempo seja capaz de acarretar danos à parte autora, notadamente quando 

sabe-se que há preceito constitucional que impede a incidência de 

impostos de um ente da federação sobre bens de outro ente federado, 

instituto conhecido como imunidade tributária recíproca, a afastar a tese 

de que a Municipalidade seria onerada com a incidência indevida de 

impostos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

Cite-se a parte requerida para que apresente defesa no prazo legal. 

Diante da natureza da contenda deixo de designar audiência de 

conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Xavantina, 3 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001384-98.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação redesignada para o dia 23/03/2020 às 08h00min 

(MT).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 118689 Nr: 4615-53.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BRITO TAVARES, JULIO ROCHA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217 - MT

 Vistos. Apresentadas respostas à acusação (ref. 26 e 64), verifico não 

ser o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), visto que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal. Não resta evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou 

culpabilidade, já que há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado ao acusado, assim como indício suficiente de autoria, inexistindo 

razão para a rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal), motivo pelo qual MANTENHO o seu recebimento (ref. 03).DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2020, às 12 

horas (horário de Cuiabá), nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em 

que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas arroladas e, ao 

final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) acusado (s).As 

provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão 

de prévio requerimento das partes.Estando o (s) réu (s) preso (s), 

requisite-se sua escolta.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra 

(s) comarca (s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do 

artigo 222 do CPP.Havendo MILITAR arrolado como testemunha, 

requisite-se na forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO, incluindo-se os policiais civis, expeça-se o competente mandado 

de intimação e comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso 

contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado 

(s) pelas partes.DEFIRO o pleito defensivo de apresentação do rol de 

testemunhas a posteriori, em homenagem aos princípios da ampla defesa, 

contraditório e da busca da verdade real, assim como diante da 

impossibilidade do contato prévio do Defensor Público com os acusados 

(REsp 1443533/RS), preso na comarca de Água Boa – MT.INTIMEM-SE o 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26130 Nr: 577-81.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO RODRIGUES COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833-A

 Após, intime-a para, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento definitivo do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36236 Nr: 2309-29.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, SONIA TERESA DE 

ALMEIDA MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI, LUIZA FASSINI MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162-MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT, 

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos ect.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifeste-se acerca da certidão de fl.207, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-25.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000145-25.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:ZENILTO 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

OLIVEIRA PRESTES POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 31/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-75.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA PAZETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 31 de março de 2020, às 

08h:20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 12 de fevereiro de 2020. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000708-87.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PIRES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. Defiro o pedido do exequente 

de Id 28769314 quanto ao levantamento do valor vinculado neste feito. Em 

consequência, expeça-se alvará em favor do exequente na forma como 

pleiteada: Banco do Brasil: Ag. 0221- 6 – Conta Corrente n° 50.455-6 – 

Titular: Ariolino Vilella de Carvalho Sobrinho – CPF: 014.342.271-54. 

Quanto ao valor remanescente, em que pese a alegação de consignação 

extrajudicial pelo executado, não consta dos autos o levantamento do 

valor consignado pelo credor. Aliás, observo que a consignação foi 

efetivada em 14/11/2017, data anterior ao ajuizamento deste feito. Assim, 

determino a intimação da executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

comprovar o levantamento pelo credor do valor consignado ou depositar 

na conta única desse processo o saldo remanescente do valor da 

condenação, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução. Após, intime-se o exequente 

para manifestar sobre o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Xavantina - MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50237 Nr: 1762-19.2012.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LM, MM, CM, HM, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Silveira - OAB:54.324/DF, 

Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT

 Processo nº 1762-19.2012.811.0044 (Código 50237)

VISTO,

Comparece aos autos Genir Martelli e outros, pleiteando pelo desbloqueio 

das matrículas nº 6.335 r 6.336, em virtude da transação realizada entre 

as partes e solução definitiva do litígio instaurado (fls. 5.226/5.228).

Em atenção aos argumentos lançados, verifica-se que de fato houve a 

homologação de acordo perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como 

transito em julgado da sentença, conforme documentos de fls. 

3.300/3.301.

Por essas razões, defiro o pedido realizado pelos autores da presente 

reclamação administrativa.

Desta feita, determino seja expedido ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca, a fim de que proceda o cancelamento das 

averbações de bloqueios das matrículas nº 6.335 (relativas às av.18 e 

av.22) e 6.336 (relativas às av.22 e av.25), oriundas de determinações 

emanadas destes autos, considerando o trânsito em julgado certificado 

nos autos do processo nº 2929-76.2009.811.0044 (Código 26897).

À diretoria para que certifique acerca da intimação de todas as partes 

cadastradas nos autos acerca da presente decisão¸ os quais já possuem 

advogados constituídos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001064-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000790-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001270-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MAGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 13 de fevereiro de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000792-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 13 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000779-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000831-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000781-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FORTES XERENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO DI GIGLIO MELO OAB - SP189779 (ADVOGADO(A))

ANGELIZE SEVERO FREIRE OAB - PR56099 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000895-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001234-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25199 Nr: 1231-35.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda, Waldir Cândido 

Torelli, Jair Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Jerônimo Júnior - 

OAB:312.731/SP, Vinicius Cremasco Amaro da Costa - 

OAB:287.725/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR ANTONIO DE LIMA, Cpf: 

81407807820, Rg: 8.062.741-9, Filiação: Nair Medeiros de Lima e Antonio 

Bernardino de Lima, data de nascimento: 04/08/1955, brasileiro(a), natural 

de Irapuru-SP. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TORLIM 

INDÚSTRIA FRIGORÍFICA LTDA, WALDIR CÂNDIDO TORELLIE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de 2.1.15 - 

RECOLHIMENTO ICMS(DEIXAR DE RECOLHER NO PRAZO) - 2.13.1 - 

RECOLHIMENTO ICMS ( A MENOR), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1107/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/07/2005

 - Valor Total: R$ 291.223,40 - Valor Atualizado: R$ 291.223,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código n. 25199.Vistos.Defiro o pedido formulado à fl. 

94.Cite-se o executado Jair Antônio de Lima por edital.Decorrido o prazo e 

não havendo manifestação, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca para atuar em favor do executado citado por edital. Com 

consequente vista para manifestação.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 22 de 

janeiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernando Martins 

Procópio de Alvarenga, digitei.

Paranatinga, 23 de janeiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81206 Nr: 2853-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Luis Miezerski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa- Centralização de Serviços dos 

Bancos S/A, Serviço de Proteção Ao Crédito-SPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte requerida que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 03/02/2017 às 15h00minn, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 83380 Nr: 3954-46.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana David Chagra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em Regime de Exceção.

Considerando a desídia do profissional anteriormente nomeado, conforme 

certificado nos autos em fls. 61 REVOGO a sua nomeação, de modo que 

NOMEIO para assumir o encargo o Dr. Reinaldo Prestes Neto, portador do 

CRM nº 5329, que servirá independentemente de compromisso, nos 

termos da decisão de fls. 59, devendo a Secretaria de Vara agendar data 

tão logo disponibilizado.

No mais, CUMPRA-SE o remanescente de fls. 59.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Paranatinga/MT, 26 de setembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11780 Nr: 755-70.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleixo Ramão Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEIXO RAMÃO GONÇALVES, Cpf: 

90245334149, Rg: 01094076-6, Filiação: de Deonizia Sespede Freitas e 

Gabriel Gonçalves Gomes, data de nascimento: 21/11/1974, brasileiro(a), 

natural de Ponta Porã-MS, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada acerca da Sessão de 

Julgamento (Tribunal do Júri) designada para o dia 20/03/2020 às 09:00 

horas no edifício do fórum desta comarca.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tendo em vista o aporte da carta 

precatória expedida com a finalidade de intimar o réu da sessão do 

Tribunal do Júri designada para o dia 22 de novembro de 2019, onde fora 

certificada a impossibilidade da intimação do mesmo, atento ao teor do art. 

457 do CPP, tenho por bem em REDESIGNAR a sessão do Tribunal do Júri 

a fim de evitar nulidade processual, neste sentido:“RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO CRIME 

DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AVENTADA A 

NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À 

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE 

VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 420, 431, 457, 564, III, “G” E 

572 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – QUESTÃO ALEGADA A TEMPO 

E MODO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.Impositivo o 

reconhecimento da nulidade pela ausência de intimação do réu para 

comparecer à sessão de julgamento do Tribunal do JÚRI, notadamente 

quando alegada a questão a tempo e modo.(N.U 

0003782-59.2008.8.11.0064, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 

13/11/2018)”Assim, designo a o dia 20 de março de 2020, às 09h00m para 

a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca.Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.Tendo 

em vista que o Defensor Público que atua em substituição nesta Comarca 

não dispõe de meios para a realização de audiências eis que está 

designado para Comarca de Primavera do Leste, nomeio para representar 

o réu na Sessão do Tribunal do Júri o Dr. Evandro Silva Salvador, OAB/MT 

10.773-A, que deverá ser intimado pessoalmente da presente. Esclareço 

que seus honorários serão arbitrados quando da prolação da 

sentença.Em virtude da não localização do réu para ser intimado da 

sessão (CP fls.362/367), determino que o mesmo seja intimado por edital 

da sessão a ser realizada.Da mesma forma, proceda-se à intimação das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público e Defesa, bem como os 

jurados.Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias 

e necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, equipamentos para reprodução de 

áudio e vídeo em plenário, etc.).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 04 de fevereiro de 2020

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24029 Nr: 66-50.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos, Euracy Ramos da 

Veiga Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento de mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32883 Nr: 1121-31.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gutemberg Olimpio Ferreira, Eric Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos, Wolney Nunes 

Fernandes, Gutemberg Olimpio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Peterson 

Veiga Campos - OAB:17.203

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento de mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98253 Nr: 1376-42.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathany Patielle Temotheo Silva, Andelson 

Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010/ MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, ROMARIA PEREIRA DA 

COSTA - OAB:24305/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu para apresentar as 

razões do recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 450-81.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Liparizi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, Gustavo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 633 de 925



Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente que 

os autos foram desarquivados e estão a disposição da parte, sob pena de 

retornar para ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31203 Nr: 1638-70.2011.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Kamila de Souza Coutinho - OAB:10661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora que os 

autos foram desarquivados e encontram-se na secretaria, sob pena de 

voltar para o arquivo.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000913-83.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA EDUPEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1000913-83.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 11 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-97.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000192-97.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. De elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do 

novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque a parte requerente não apresentou aos autos o comprovante de 

seu endereço. Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da 

competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 

previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 

à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos: (a) comprovante idôneo 

de residência, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000195-52.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000195-52.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Bem avaliando todo o conjunto documental da 

inicial, temerário conceder a mediada ora pleiteada sem a devida 

manifestação da autoridade coatora, pelo que me resguardo a fazê-lo 

após a notificação para prestação das informações pertinentes, em 

atenção ainda aos princípios do contraditório e ampla defesa. Intimem-se 

as partes requeridas para prestarem informações acerca do pedido de 

antecipação de tutela, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos 

do art. 2º da Lei n. 8.437/92. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, pelo mesmo prazo e venham conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 11 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000147-93.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000147-93.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ELIZABETE RODRIGUES SANTANA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. De elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do 

novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque a parte requerente não apresentou aos autos o comprovante de 

seu endereço. Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da 

competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 
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previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 

à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante idôneo de 

residência, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 08 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000156-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE DE TAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000270-28.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por DIONISIO DE 

SOUSA SILVA em face de pessoa incerta. Conforme se depreende da 

inicial, a parte autora se limitou a pleitear pelo deposito dos valores que 

entende devido, sem, contudo, qualificar a parte requerida, de modo a 

impossibilitar sua citação ao processo. Desse modo, intime-se a parte 

requerente para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), qualificar 

de forma detalhada a qualificação do requerido, inclusive com endereço a 

fim de possibilitar sua citação, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE HENKEL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 13/03/2020, às 14h:00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001217-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVALDO TEODORO DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CUSTODIO TEODORO DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 20/03/2020, às 13h:30min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000937-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEREHOWSKI MAGNO STANCHI OAB - PR66153 (ADVOGADO(A))

RODOLFO GARCIA SALMAZO OAB - SP395298 (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

ASSIONE SANTOS OAB - SP283602 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES OAB - 

RJ0154003A (ADVOGADO(A))

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO(A))

 

1000937-48.2018.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001404-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ANTONIO PETRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTHON DA LUZ GOMES (REU)

 

1001404-90.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo de 10 

(dez) dias, informar o novo endereço do requerido, bem como requerer o 

que entender de direito. Paranatinga, 12 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000517-09.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES MARTINS SILVA (REQUERENTE)

WILLIAS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

F A MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

1000517-09.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 12 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72161 Nr: 2496-28.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Jose Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes Jardim Neto, Maria Bernadete 

Feresin Jardim, Marcos Gonçalves Gomes, Margarete Feresin Gomes, 

Marco Antonio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Landolfo Vilela Garcia Júnior - 

OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janice Terezinha Andrade 

da Silva - OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Joder Bessa e Silva - OAB:17779, Juliana Rodrigues 
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Bessa - OAB:18278, Maraísa Fonseca Zancheta - OAB:17310, Weldri 

Braga Mestre - OAB:335546/SP, Wellington José de Oliveira - 

OAB:243806/SP

 IMPULSIONO estes autos nos termos da legislação vigente, com a 

finalidade de intimar a parte autora para no prazo de 05 (cinco)dias, para 

depositar em conta judicial, o valor correspondente aos custos da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 93650 Nr: 4043-35.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, André Fortini Mateus, Evandro Silva Salvador, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4043-35.2018.811.0044 (Código 93650)

VISTO,

À secretaria para que reitere o ofício expedido à fl. 14, solicitando seu 

cumprimento ao Departamento Auxiliar da Presidência;

Após, cumpra-se integralmente as determinações de fls. 07.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1816-19.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana dos Santos, Iracema Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mares - Mapfre Riscos Especiais Seguradora 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120/MT

 Processo nº 1816-19.2011.811.0044 (Código 31381)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 207/208, em atenção a 

deliberação de fls. 118/119. Por conseguinte, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 1897-31.2012.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1897-31.2012.811.0044 (Código 50380)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fl. 114. Por conseguinte, intime-se 

a parte embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no 

mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro. de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1124 Nr: 476-94.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sobreira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº 476-94.1998.811.0044 (Código 1124)

 VISTO,

Oficie-se à Receita Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos o motivo pelo qual foi cancelado o CPF do executado 

João Batista Sobreira Júnior.

Após, com a resposta, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4514 Nr: 589-14.1999.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Wagner Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda, Espólio de Manuel 

Martinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ourives Neves - 

OAB:65594/MG, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rayes Sakr - 

OAB:40.832/SP, Bruno Reis Finamore Simoni - OAB:5850'/ES, Luiz 

José Finamore Simoni - OAB:1507/ES, Luiz Otávio Bertozo Reis - 

OAB:3038/MT, Renato Cesar Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT

 Processo nº 589-14.1999.811.0044 (Código 4514)
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VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO WAGNER 

RIBEIRO alegando contradição na decisão prolatada às fls. 697, 

requerendo, assim, sua modificação (fl. 698).

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente (fl. 700).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Em suma, alega o embargante que a decisão foi contraditória uma vez que 

deveria ter sido realizada a pesquisa de bens em nome do executado, uma 

vez que tal diligência já havia sido deferida às fls. 693.

Realmente, analisando o que foi processado até o momento, a decisão de 

fls. 697 foi equivocada tão somente no que concerne ao indeferimento de 

pesquisa via Renajud.

Isso porque, conforme se vislumbra às fls. 695, este juízo já havia 

realizado pesquisa via sistema de Infojud, não cabendo neste momento 

processual, diante do curso lapso de tempo, a realização de nova 

pesquisa.

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, dou-lhes parcial provimento, tão somente para determinar a 

pesquisa via sistema Renajud do executado Agropecuária Sacotem LTDA 

(Agropecuária Tangará), CNPJ nº 01.184.575/0001-74, devendo os autos 

permanecerem conclusos para sua efetivação.

Por outro lado, considerando a informação de que o executado Manuel 

Martinho veio a óbito (fls. 691v), suspendo o processo em relação à essa 

parte, pelo prazo de dois (02) meses, nos termos do que preceitua o art. 

313, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, intime-se a exequente para que, no prazo assinalado, 

promova a sucessão processual do espólio do devedor, ou da totalidade 

de seus herdeiros, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53883 Nr: 11-26.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11-26.2014.811.0044 (Código 53883)

VISTO,

Cuida-se de liquidação de sentença, intentada por JAIRO DE LIMA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, em que este, intimado apresentou 

impugnação alegando a liquidação instalada nestes autos teria resultado 

“zero”, ao argumento de que a requerente já foi beneficiada com a 

incorporação salarial e recebimento das parcelas remanescentes 

requestadas.

De início, em pese a forçosa argumentação da fazenda pública estadual 

quanto a possível liquidação zero, tem-se que, ainda assim, necessária à 

realização da perícia, uma vez que este juízo, por si só, não possui 

conhecimentos específicos para dirimir sobre a questão sem o prévio 

parecer do expert.

Ora, de elementar conhecimento que em se tratando de liquidação 

consubstanciada em cálculo complexo, a apuração deverá ser realizada 

em sede de perícia contábil porque, mesmo que o julgador tenha 

conhecimentos técnicos contábeis ele não pode se valer de tal para 

reconhecer como válidos os cálculos apresentados pela parte exequente, 

e, tampouco, acolher os argumentos lançados pela parte executada, 

hipótese em que é necessário o suporte de um expert (Precedente: STJ, 

AgRg no AREsp 348.894/RN, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 

21.11.2013).

Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC.

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.

Deste modo, nomeio para a realização da perícia contábil, o perito JOVANE 

MARCONI ZAGO, podendo ser encontrado na Avenida Historiador Rubens 

de Mendonça, nº 1856 – Ed. Cuiabá Office Tower – 3º Andar – Sala 309, 

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, e-mail jovane.zago@hotmail.com 

telefone (65) 9 9983-1388.

 Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), considerando o valor médio da consultoria, a 

mediana complexidade da liquidação, a distância do escritório do expert 

até a sede deste juízo, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do contador.

Registra-se que, a teor da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Estado de Mato Grosso, o ônus de suportar o pagamento dos honorários 

periciais será do executado, mediante expedição de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), tão logo acostado aos autos o respectivo laudo 

pericial.

Prosseguindo, não havendo impugnações, intime-se, desde já, a fazenda 

executada para juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, 

a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido.

 Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Decorrido o prazo acima, intime-se o Srº Perito para juntar o respectivo 

laudo no prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.

Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59164 Nr: 136-57.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Agropecuária Ott Ltda, Thais 

Azevedo Mendonça, Taiane Azevedo Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Jessyca Nagano Bezerra - OAB:17185/MT, 

JESSYCA NAGANO BEZERRA - OAB:17185/O

 Processo nº 136-57.2015.811.0044 (Código 59164)

VISTO,

Considerando que o Ministério Público não concordou com a proposta de 

acordo apresentado pelas requeridas, determino o prosseguimento do 

feito.

 Atentando-se à alegação da requerida de que a área de que se trata a 

Ação Civil Pública de nº 1345-90.2017.811.0044 (Cód. 78139) é a mesma 

da que está sendo discutida nos apresentes autos, indefiro o pedido de 

desapensamento até que se decida acerca da matéria.

 De outro lado, conforme explicitado em julgamento aos embargos de 

declaração, a análise das preliminares arguidas em contestação serão 

analisadas após o julgamento do Agravo de Instrumento, a fim de evitar 

decisões conflitantes.
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À secretaria para que certifique nos autos acerca do julgamento do 

Agravo de Instrumento interposto pelas requeridas.

Deixo de designar nova audiência de conciliação entre as partes, uma vez 

que estas poderão transacionar extrajudicialmente a qualquer momento, 

prezando sempre pela celeridade processual e efetiva prestação 

jurisdicional.

Defiro o pedido ministerial de fls. 377/378 e, assim sendo, determino seja 

oficiado à SEMA para que realize vistoria in loco na propriedade, 

esclarecendo quanto a área em que houveram os danos ambientais 

abordados no presente feito e no de nº 1345-90.2017.811.0044 (Cód. 

78139), com prazo dilatório de 60 (sessenta) dias para cumprimento.

 Com as informações, façam os autos conclusos para prolação de 

saneamento e organização do processo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78139 Nr: 1345-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Agropecuária Ott Ltda, Thais 

Azevedo Mendonça, Taiane Azevedo Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Processo nº 1345-90.2017.811.0044 (Código 78139)

VISTO,

Considerando que o Ministério Público não concordou com a proposta de 

acordo apresentado pelas requeridas, determino o prosseguimento do 

feito.

 Atentando-se à alegação da requerida de que a área de que se trata a 

Ação Civil Pública de nº 136-57.2015.811.0044 (Cód. 59164) é a mesma 

da que está sendo discutida nos apresentes autos, indefiro o pedido de 

desapensamento até que se decida acerca da matéria.

 De outro lado, conforme explicitado em julgamento aos embargos de 

declaração, a análise das preliminares arguidas em contestação serão 

analisadas após o julgamento do Agravo de Instrumento, a fim de evitar 

decisões conflitantes.

À secretaria para que certifique nos autos acerca do julgamento do 

Agravo de Instrumento interposto pelas requeridas.

Deixo de designar nova audiência de conciliação entre as partes, uma vez 

que estas poderão transacionar extrajudicialmente a qualquer momento, 

prezando sempre pela celeridade processual e efetiva prestação 

jurisdicional.

Defiro o pedido ministerial de fls. 364/365 e, assim sendo, determino seja 

oficiado à SEMA para que realize vistoria in loco na propriedade, 

esclarecendo quanto a área em que houveram os danos ambientais 

abordados no presente feito e no de nº 136-57.2015.811.0044 (Cód. 

59164), com prazo dilatório de 60 (sessenta) dias para cumprimento.

 Com as informações, façam os autos conclusos para prolação de 

saneamento e organização do processo.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86948 Nr: 916-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileide Adriele da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 916-89.2018.811.0044 (Código 86948)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por EDILEIDE ADRIELE DA 

SILVA, alegando contradição na decisão de fls. 84/86, requerendo, assim, 

sua modificação (fls. 88/91).

Às fls. 92 foi certificada a tempestividade dos embargos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O embargante alega omissão, pois o pedido desta ação individual é 

diverso daquele formulado na ação coletiva, motivo pelo qual esta 

demanda individual deve prosseguir.

Infere-se que foi determinada a suspensão deste feito até o julgamento da 

ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá, cujo direito que se discute é o mesmo da 

presente demanda.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

Sabe-se que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

analisou o que lhe foi submetido tornando-se supérflua qualquer outro 

apontamento neste sentido.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de fls. 

84/86.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 741-37.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Teresinha Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Fundo Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255/MT, Fernanda Pontes de Andrade - OAB:19429/O, RENNAN 

PAIVA DA SILVA CAMPOS - OAB:25690/O, Ruth Cardoso Ribeiro 

dos Santos - OAB:10350/O

 Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e, 

consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pela exequente, na importância de R$ 

23.218,18 (vinte e três mil, duzentos e dezoito reais e dezoito centavos) 

(fls. 224/226). Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, instruindo a solicitação com os documentos 

dispostos no § 1º do referido artigo.Após, com o cálculo acostado aos 

autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e 

artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC, expeça-se, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, 

§3º, inciso I, CPC), ou, em sendo o caso, ofício requisitório do pagamento 

de Requisição de Pequeno Valor.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60276 Nr: 671-83.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Vilela Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 Processo nº 671-83.2015.2015.811.0044 (Código 60276)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 638 de 925



VISTO,

 Trata-se de ação de declaratória de nulidade em que, resumidamente, 

vieram os autos conclusos para prolação de sentença, sendo que fora 

visualizado que o CD-ROM de fls. 228 encontra-se quebrado e, portanto, 

impossibilitado de acessar a mídia.

 Por essa razão, realizada busca nos backups armazenados nesta Vara, 

referente às audiências realizadas nos últimos anos com o fim de se 

realizar nova gravação do CD-ROM quebrado nada foi encontrado em 

relação à audiência realizada no dia 30.08.2017, a qual faz referencia à 

mídia de fl. 228.

Oportunamente, consigno que naquele período esta magistrada não se 

encontrava lotada neste juízo.

Assim, visando suprimir a falta intimem-se as partes para que digam se 

eventualmente possuem cópia da referida mídia e se positivo para que 

encarte aos autos.

Com a juntada ou sem a juntada da mídia, façam os autos conclusos para 

análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 86622 Nr: 724-59.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Henzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 724-59.2018.811.0044 (Código 86622)

VISTO,

Considerando que o perito Drº Reinaldo Prestes Neto foi nomeado para o 

encargo às fls. 151, designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro 

de 2020 às 13h45min (MT), a ser realizada em sala reservada para este 

fim neste Fórum, devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 

(dez) dias contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 1609-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Willy Fengler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1609-73.2018.811.0044 (Código 88261)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 13h00min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88848 Nr: 1941-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1941-40.2018.811.0044 (Código 88848)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 13h15min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 2367-18.2019.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:13.284

 DECISÃO: “VISTO. Tendo em vista a informação contida no ofício de fl.14, 

devolva-se a missiva ao juízo deprecante com as nossas homenagens de 

estilo. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79281 Nr: 1905-32.2017.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79281.

VISTO,

Trata-se de Execução de Alimentos, em que a parte requerente, pugna 

para que seja realizado bloqueio via RenaJud, em nome do executado 

Leandro Chagas Correa, CPF: 053.575.801-46.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de veículos em nome do 

executado, utilizando-se do sistema RenaJud.

Deste modo, considerando o caráter alimentício defiro o pedido de bloqueio 

via sistema RenaJud.

Com o resultado intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

requerer o que entender de direito.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 11 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23878 Nr: 2654-64.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Processo nº 23878 (Código 23878)

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que apesar das diligencias 

encetadas, o requerido até o momento não adimpliu com o débito devido.

 Considerando que a busca BacenJud de fls. 455/456 fora infrutífera, e 

com intuito de prosseguir com o feito defiro o pedido a realização de 

pesquisa via sistema RenaJud em relação à automóveis eventualmente 

encontrados em nome do requerido DARIO JOSÉ GOLLIN, inscrito sob o 

CPF nº 373.073.710-49.

Contudo, deixo de proceder a restrição do veículo encontrado (extrato em 

anexo), uma vez que nele já consta restrição de transferência oriunda de 

determinação da Primeira Vara desta comarca.

Sem prejuízo, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca 

e da comarca de Branorte/MT, solicitando informações acerca da 

existência de imóveis em nome do executado.

Com o resultado, intimem-se as partes para que tomem ciência, bem como 

requeiram o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728 Nr: 491-97.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio de Souza Guimarães, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Sanches Marconi - OAB:85657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

AVALIAÇÃO ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55808 Nr: 1610-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Railes Kennedy Rocha Dadsevicues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 DECISÃO: “Vistos. Homologo a desistência da testemunha PM Elias. Defiro 

o pedido da defesa, concedo o prazo de 5 dias para juntada de 

procuração e redesigno audiência para interrogatório do réu para o dia 20 

de outubro de 2020 às 12h30. Considerando que o réu comparecerá ao 

ato independente de intimação, aguarde-se a data aprazada”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1873-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Processo nº 1873-27.2017.811.0044 (Código 79212)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT.

 Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 13h30min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Tão logo acostado aos autos o laudo médico, expeça-se alvará de 

levantamento em nome do perito.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 50674 Nr: 2187-46.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABV, AV, VAG, GdCBG(

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Na toada da manifestação ministerial de fl.123-verso e considerando a 

discrepância das avaliações no imóvel, INTIME-SE o inventariante para 

que, em 15 (quinze) dias, colacione aos autos 03 (três) avaliações 

realizadas por corretores de imóveis credenciados no CRECI.

Após, ao MPE para se manifestar.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88842 Nr: 1937-03.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1937-03.2018.811.0044 (Código 88842)

VISTO,

Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

destituo-o do encargo.

Outrossim, nomeio para a confecção do laudo o médico perito Drº Reinaldo 

Prestes Neto, CRM 5329/MT, com cadastro no TJMT. Fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Designo a perícia médica para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 14h00min 

(MT), a ser realizada em sala reservada para este fim neste Fórum, 

devendo o laudo ser aportado aos autos no prazo de 10 (dez) dias 

contados da realização da perícia.

Intimem-se as partes para ciência, para apresentarem quesitos, bem 

como, querendo, indicarem assistente técnico no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso ainda não tenham feito.

Por fim, com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, solicite-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal-AJG/JF.

Após, volvam-me conclusos para análise e deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84554 Nr: 4474-06.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84554.

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de dissolução de união estável, ajuizada por Divina Lima 

Cavalcante, em face de Edivaldo dos Santos Pereira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se nos autos que, as parte se reconciliaram motivo este que 

pugnam pela desistência da presente pela perda superveniente do objeto 

da ação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, uma vez que a requerente 

demonstrou, claramente, seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Assim, restando evidente a falta de interesse da parte autora para com a 

presente ação, julgo extinto o feito, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

inciso VI, do novo Código de Processo Civil, por falta de interesse 

processual.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 10 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29473 Nr: 2470-40.2010.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosarinha Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24.498-PR, Larissa L. Piaceski - OAB:52154-PR

 Processo nº 2470-40.2010.811.0044 (Código 29473)VISTO,Cuidam-se os 

presentes autos de cumprimento de sentença em que, determinada a 

remessa dos autos à contadora judicial para a apuração do débito, esta 

informou acerca da impossibilidade de elaboração dos cálculos em razão 

de sua complexidade. Deste modo, nomeio para a realização da perícia 

contábil, o perito JOVANE MARCONI ZAGO, podendo ser encontrado na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856 – Ed. Cuiabá Office 

Tower – 3º Andar – Sala 309, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, e-mail 

jovane.zago@hotmail.com telefone (65) 9 9983-1388, ressaltando que 

poderá retirar o processo em carga para análise.O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º do Código de Processo Civil. 

(...).Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de fevereiro 

de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57714 Nr: 2917-86.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDM, BDM, RMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 57714.

VISTO,

Trata-se de ação de alimentos, ajuizada por A. L. D. M, B. D. M, ambas 

representadas por sua genitora Rosineia Marques Dias, onde pugna que 

seja realizada busca de endereço do executado Luiz Carlos Martins, 

através dos sistemas Bacenjud, RenaJud e InfoJud.

Extrai-se dos autos que a parte requerente ainda não conseguiu citar o 

requerido, motivo pelo qual pleiteia a busca de novos endereços 

utilizando-se dos sistemas Bacenjud, RenaJud e InfoJud.

 Analisando os autos, vê-se que fora tentado citar o executado no 

endereço apresentado a inicial, bem como em endereços diversos, estes 

restando infrutíferos.

Contudo em consulta ao sistema APOLO foi constatado endereço diverso 

dos tentados, deste modo postergo a análise do pedido de fl. 59, e 

determino que se expeça mandado de citação ao seguinte endereço: Rua 

Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 91 Vila Bahia.

 Este restando infrutífero volva os autos conclusos para deliberações.

Caso positivo, e decorrido o prazo para manifestação do requerido, 

intime-se a defensoria para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 11 de Fevereiro de 2020.
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Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84550 Nr: 4471-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPS, ESdS, ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 84550.

SENTENÇA

VISTO,

 Tratam-se os presentes autos de execução de alimentos, ajuizada por E. 

S. de S., E. S. de S., representada por sua genitora Tatiane Pereira 

Santana, em face de Ederson Pereira de Souza, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A exequente comparece aos autos informando a quitação integral do 

débito e, consequentemente, pleiteando o arquivamento do feito (fl. 24).

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação pelo executado, 

julgo extinto o presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, 

do Código Processual Civil.

Intimem-se as partes.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 10 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58656 Nr: 3481-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66392 Nr: 184-79.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Jardim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR JARDIM DOS SANTOS, Rg: 

4708283-2, Filiação: Maria Santana Jardim dos Santos e Leonel João dos 

Santos, data de nascimento: 01/12/1985, brasileiro(a), solteiro(a), 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu LINDOMAR 

JARDIM DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 

do art. 217-A do Código Penal. Passo a dosar a pena a ser aplicada ao 

réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.Em atenção ao disposto no art. 

59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

extremada, uma vez que o réu era ex-padrasto da vítima; o réu é 

possuidor de maus antecedentes, à vista da certidão de fl. 62, mas sendo 

circunstância agravante, aqui não será valorada; poucos elementos foram 

verificados a respeito da conduta social e da personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime é inerente ao delito, 

qual seja, satisfazer a lascívia do acusado, de modo que deixo de 

valorá-lo; as circunstâncias do delito são graves, uma vez que o 

denunciado invadiu a residência da vítima de madrugada, encapuzado e 

com um facão, obrigando que a ofendida, com apenas 12 (doze) anos, 

com o mesmo mantivesse relação sexual; as consequências do crime 

foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta 

delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.Desta 

forma, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.Não concorrem 

circunstâncias atenuantes, mas há a agravante da reincidência, pelo que 

exaspero a pena do réu em 1/6 (um sexto), dosando-a em 11 (onze) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas 

de aumento ou diminuição de pena.O regime inicial do cumprimento da 

pena será o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.In 

casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, haja vista a vedação contida no art. 44, inciso I, do 

Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, com 

fundamento no art. 77, inciso I, do mesmo diploma legal.Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade, uma vez que assim respondeu a maior 

parte do processo.Isento o réu do pagamento das custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências:a)Lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Destrua-se o bem apreendido à fl. 49.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Doravante, nomeio o causídico Matheus Vinícius Machado 

(OAB-27110), como defensor dativo do réu, devendo o mesmo ser 

intimado desta sentença, arbitro 01 (um) URH a título de honorários 

advocatícios, a serem posteriormente executados em face do Estado de 

Mato Grosso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi , digitei.

Paranatinga, 11 de fevereiro de 2020

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67866 Nr: 746-88.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67866.

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizada por Marilucia Resplande 

da Silva, onde pugna que seja realizada busca de endereço do executado 

Marco Antonio Haeffner, através de oficio a empresa ENERGISA.

Extrai-se dos autos que a parte requerente ainda não conseguiu citar o 

requerido, motivo pelo qual pleiteia a busca de novos endereços 

utilizando-se de expedição de oficio a empresa privada.

Analisando os autos, vê-se que fora tentado citar o executado somente 

ao endereço apresentado a inicial, contudo em consulta ao sistema 

APOLO foi constatado que há endereços diversos do tentado, desta feita 
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determino que se expeça mandado de citação ao seguinte endereço: Rua 

Travessa Campos, nº 778, Jardim Primavera, este sendo o mais recente 

entre os cadastrados ao sistema APOLO.

 Após, este restando infrutífero expeça-se o referido oficio para empresa 

ENERGISA no endereço apresentado a fl. 41.

Caso o cumprimento tenha resultado positivo, e decorrido o prazo para 

manifestação do requerido, intime-se a defensoria para requerer o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 11 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69733 Nr: 1537-57.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailson Neves Galvão, Sebastião Francisco 

Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69733.

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação das partes 

executadas motivo pelo qual a exequente postula seja realizada a citação 

por edital (fls. 78).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, foi procedida 

diligencia com vistas a localizar a parte devedora, a fim de realizar a 

escorreita citação pessoal, porém as diligências mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do Código de Processo 

Civil, o qual preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se 

imperiosa a verificação de que a parte a ser citada esteja em local 

desconhecido ou incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em 

local ignorado, incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em 

análise.

Destarte, citem-se os executados Mailson Neves Galvão e Sebastião 

Francisco Peres por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias, para que 

providencie o pagamento da divida no prazo de 03 (três) dias, ou caso 

queira ofereça embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Se transcorrido o prazo in albis, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

para funcionar nestes autos como curadora especial da parte executada 

(NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81331 Nr: 2948-04.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, José Arnaldo Janssen Nogueira, 

Sérvio Túlio de Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Emanoel Almeida Castellani, João 

Claudenir Castellani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3 Nr: 241-98.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Odebrech Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléo Jonas Cezimbra Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Em tempo, considerando que devidamente intimado o executado nada se 

manifestou acerca dos valores penhorados (fls. 169), determino seja 

expedido alvará de levantamento à conta informada às fls. 166 em favor 

do exequente.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 11 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29988 Nr: 429-66.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Lopes Mainardi, Stefani Benjamim 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521/MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30982 Nr: 1417-87.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tirson Gil de Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº 1417-87.2011.811.0044 (Código 30982)

VISTO,

Recebo a inicial de cumprimento de sentença de fls. 125/127.

Assim, intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, 

dando cumprimento integral a sentença proferida às fls. 82/87, sob pena 

de majoração da multa já fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

 Por fim, proceda-se, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51577 Nr: 783-23.2013.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52514 Nr: 1724-70.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lourenço Scolaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim Evangelista - OAB:20645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

 Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56179 Nr: 1863-85.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA SILVA PONTES, JUSSARA PEREIRA DA 

SILVA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13.088/A - MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 56179.

VISTO,

Considerando que a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada às fls. 102/103, por corolário lógico, 

homologo-o e determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor 

(RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT e observando as 

determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários. Sem prejuízo, caso o crédito seja superior a 60 

(sessenta salários mínimos), expeça-se o competente precatório 

requisitório.

Intime-se, se necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de Fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69428 Nr: 1433-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius Mansano Sarto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Processo nº 1433-65.2016.811.0044 (Código 69428)

VISTO,

Visando esclarecer melhor os fatos postos à apreciação do juízo, defiro o 

pedido ministerial de fls. 277/280 e, consequentemente, determino seja 

expedido ofício à SEMA, requisitando informações acerca de novo alto de 

infração lavrado em nome de Salvador Antônio Sato (CPF nº 

396.881.789-34), com prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

Com as informações, intimem-se as partes para que manifestem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam os autos conclusos para eventual julgamento antecipado da 

lide.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76366 Nr: 514-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, PHTNdS, CLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ANDRESKA 

TARGANSKI - OAB:78764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos nos termos da legislação vigente, com a finalidade 

de intimar a advogada Dra. Caroline Andreska Targanski, acerca da 

sentença proferida às fls. 69/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80491 Nr: 2467-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio Antonio Schuster, Élio Paulo Schuster, Valerio 

Pedro Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88550 Nr: 1801-06.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Costa Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 
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BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no que entender de direito, no prazo de prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57620 Nr: 2846-84.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Carini Marques de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647, ROGER FERNANDES - OAB:8343

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte executada, para 

ciência da decisão de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14502 Nr: 896-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo de Vargas, Neli Maria Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Rokuro Yoshioka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO POLISEL - OAB:, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte autora para 

apresentar manifestação aos embargos de declaração, no prazo de prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50674 Nr: 2187-46.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABV, AV, VAG, GdCBG(

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

inventariante para que, em 15 (quinze) dias, colacione aos autos 03 (três) 

avaliações realizadas por corretores de imóveis credenciados no CRECI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31589 Nr: 2016-26.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Victória Maciel Marcon, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no que entender de direito, no prazo de prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83268 Nr: 3890-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Zorzetto, André Kremer de Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar a parte embargante para 

apresentar manifestação acerca da impugnação aos embargos, no prazo 

de prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85601 Nr: 301-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE MARTINS RIBEIRO ME, Leidiane 

Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o exequente apresentou diligencia junto ao DetranNet 

(fl. 24 verso) restando esta infrutífera, defiro o pedido de busca RenaJud 

em nome da executada.Apresentado o resultado e a parte exequente 

nada requerer no prazo de 15(quinze) dias, suspendo os presentes autos 

nos termos do art. 40 da LEF.Por fim, mantenham-se os autos conclusos 

em gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 29 

de janeiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 265-04.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandoval Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29824.

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de Execução Fiscal movida pelo IBAMA em 

face de Sandoval Ferreira da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em síntese, a executada foi citada via edital, oportunidade em que 

nomeada a Defensoria Pública para tratar de seus interesses, este 

apresentou impugnação genérica (fls. 76/77).

Após, o IBAMA pugna para que seja realizada penhora online, via sistema 

Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes ao executado Sandoval 

Ferreira da Silva, CPF: 288.383.431-87, até o limite da CDA atualizada, no 

valor de R$ 1.435,42 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta 

e dois centavos) conforme cálculos atualizados à fl. 32.

É a síntese do necessário.

Em manifestação, a Defensoria Pública apresentou impugnação 

explicitando a ausência de elementos para apresentação de embargos à 

execução.

Sobre o tema já decidiu a jurisprudência, vê-se:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REPRESENTADO 

POR CURADOR ESPECIAL. OPOSIÇÃO POR "NEGATIVA GERAL". 

INADMISSIBILIDADE. Conquanto o artigo 341, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, disponha que o ônus da impugnação especificada dos 

fatos não se aplica ao Curador Especial, inadmissível a oposição de 

embargos sob o argumento de "negativa geral". Embargos não se 

confundem com a contestação, pois possuem natureza jurídica de ação 
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de conhecimento, incidental ao processo de execução. Diante da sua 

natureza jurídica, não admitem propositura por "negativa geral", de modo 

que sua petição inicial deve conter alguma das alegações elencadas no 

artigo 917, do Código de Processo Civil. Regra legal descumprida pelo 

Curador Especial. Oferecimento de defesa genérica que não traz qualquer 

elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a 

execução. Rejeição liminar bem aplicada. Sentença mantida. Apelação não 

p r o v i d a . ”  ( T J - S P  -  A C :  1 0 2 0 8 4 0 3 3 2 0 1 8 8 2 6 0 3 0 9  S P 

1020840-33.2018.8.26.0309, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2019)

Desta feita, indefiro os requerimentos apresentados pela Defensoria 

Pública, bem como determino o prosseguimento do feito.

 Prosseguindo, defiro o pedido de penhora online, determino a penhora 

online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em 

instituição financeira, em nome das executadas Sandoval Ferreira da 

Silva, CPF: 288.383.431-87, até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 

1.435,42 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) conforme cálculos atualizados à fl. 81.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o 

desbloqueio.

Com relação ao pedido de busca RenaJud em caso de resposta negativa 

da busca via BacenJud, a indefiro, pois deve o exequente realizar 

diligências a fim de encontrar bens penhoráveis informando nos autos, 

para que assim possa o judiciário realizar as devidas providencias.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 29 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000163-47.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IDEMAR CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 08 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. REFLORESTADORA LTDA - ME (DEPRECADO)

CARLOS ROBERTO CARDOSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000137-49.2020.811.0044 VISTO, Trata-se de Carta 

Precatória oriunda da Vara Cível da comarca de Londrina/PR, cuja 

finalidade se destina à designação de hasta pública para a alienação do 

imóvel inscrito na matrícula 3.599, do Cartório de Registro de Imóveis 

dessa comarca. II – DA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LEILOEIROS Por 

consectário lógico, nomeio como leiloeiros judiciais os Srs. Cirlei Freitas 

Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, ambos matriculados na Junta 

Comercial Estadual. Ficam autorizados os funcionários dos leiloeiros, 

devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela 

internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos 

responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, 

designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os 

funcionários dos leiloeiros, devidamente identificados, a obterem 

diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de 

que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, 

que serão vendidos no estado em que se encontram. II.1 – Diligências a 

serem realizadas pelo leiloeiro Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do 

leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: 

outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, redes sociais 

etc), informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico. O edital deve conter todos os requisitos estabelecidos no art. 

887 do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: 

a) os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas. b) o arrematante arcará com os débitos pendentes que 

recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 

tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 

propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. c) O 

interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresentar até o início 

do leilão, proposta por valor não inferior ao da avaliação. II.2 – Regras 

Gerais do Leilão Com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, o 

executado será intimado do leilão por meio do seu advogado, via DJE. 

Caso o executado não tenha procurador constituído nos autos, será 

intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço 

constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por 

Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o 

executado será tido por intimado pela publicação do Edital na imprensa 

oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) também 

deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de recebimento 

dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do sistema 

informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. II. 2.1 – O leilão será eletrônico/presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. II.3 – Regras específicas do Leilão de bens Imóveis 

O lance mínimo no leilão de bens imóveis será de 60% da avaliação (artigo 

891, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015). A remuneração 

dos leiloeiros será de: a) Em caso de arrematação, 5% a ser pago pelo 

arrematante; b) Em caso de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a 

avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos 

acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no 

acordo. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em 

até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lance, será perdida 

a caução em favor do exequente (artigo 897 do Código de Processo 

Civil/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser 

refeito, podendo, se for o caso. Caberá aos Leiloeiros controlar a 

integralização do pagamento. Com base no artigo 895 do Código de 

Processo Civil/2015, serão admitidas propostas de parcelamento da 
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arrematação nas seguintes condições: 25% do valor do lanço à vista e 

75% restante do referido valor dividido em até 30 parcelas, corrigidas pela 

Taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria e de forma 

vinculada à execução. O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 895 do CPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma 

de garantia da execução, até o pagamento da última parcela. A 

arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando 

da carta, de forma que será resolvida no caso de inadimplemento de 

qualquer das parcelas, restabelecendo-se a propriedade do executado ou 

terceiro garantidor. No caso de atraso no pagamento de qualquer das 

prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida 

com as parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da 

execução. Depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 

arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e 

das demais despesas da execução, expeça-se o respectivo mandado de 

imissão na posse, no caso de bens móveis juntamente com a ordem de 

entrega ou a carta de arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 

901, §1º, do Código de Processo Civil. Outrossim, atente-se a secretaria 

para a devida intimação das partes, bem como eventuais credores 

hipotecários e demais credores com privilégio e preferência sobre o bem 

penhorado, acerca da data designada para o ato, bem como para que 

ocorram as devidas publicações (art. 887, do CPC). Em seguida, 

expeça-se edital de praça pública, atentando-se aos requisitos do art. 886 

e seus incisos do novel Código de Processo Civil. Após, encaminhe-se 

com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da Praça aos leiloeiros 

oficiais, a fim de que estes publiquem o edital da hasta pública conforme 

determinado pelo art. 884 do CPC. Por fim, cumpridos todos os atos, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 08 de fevereiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000141-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CAMARGO DE RAMOS (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000141-86.2020.811.0044 VISTO, Recebo a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos necessários. Por corolário, expeça-se mandado 

monitório de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

pedido inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). Consigne-se que a parte ré 

poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do CPC. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-63.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-83.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PLEBIA DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 08 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001570-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA HELEN XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001570-25.2019.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito ajuizada por BRUNA HELEN XAVIER 

em face de OI S/A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta a 

requerente que teve seu nome inscrito, indevidamente, junto ao cadastro 

de inadimplentes, por uma suposta dívida de R$ 410,40 (quatrocentos e 

dez e quarenta) que, no entanto, desconhece os valores a serem 

adimplidos, não tendo junto a requerida qualquer relacionamento. Com a 

exordial vieram documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. I – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Vislumbra-se que a 

relação entre as partes possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso 

VIII do CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte 

autora, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo às 

requeridas trazerem aos autos as provas que entenderem pertinentes. II – 

DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Como se sabe, a concessão de 

tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 
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(NCPC, art. 300). Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento 

jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte autora pudesse 

demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade de uma 

sentença favorável é que se autorizaria ao juiz pronunciar-se 

antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não 

depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. 

Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual 

pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. Na espécie, a 

tutela de urgência vindicada merece deferimento. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a requerente pleiteia a exclusão de seu 

nome do Serasa, alegando que desconhece a existência de qualquer 

dívida junto à requerida. Conforme entendimento já pacificado pela doutrina 

e jurisprudência pátria, tratando-se de ação declaratória negativa, deverá 

ser aplicado o “princípio da impossibilidade da prova negativa”, recaindo 

sobre a parte demandada o ônus de provar a existência do negócio 

subjacente, demonstrando a existência do crédito que se pretende 

desconstituir, nos termos do artigo 373, 1º do Código de Processo Civil. 

Assim, no caso em tela, mostra-se inviável atribuir ao demandante o ônus 

de comprovar que não efetuou qualquer contratação como requisito à 

concessão de tutela, visto que implicaria em produção de prova diabólica 

(prova de fato negativo), sendo clara a sua impossibilidade ou extrema 

dificuldade de realização. Deste modo, em sede de cognição sumária, 

tendo o requerente alegado a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, e considerando os documentos acostados aos autos, em especial 

o extrato do Serasa que comprova a inscrição da autora junto ao órgão de 

cadastro de inadimplentes, resta demonstrada a verossimilhança das 

alegações iniciais. Por outro lado, o perigo na demora resta caracterizado 

em virtude dos transtornos sócio-econômicos que seriam experimentados 

pela autora, acaso tivesse que permanecer com seu nome negativado 

junto ao SPC/Serasa durante toda a instrução processual. Assim, não 

obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e 

presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, 

defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida 

OI S/A providencie a suspensão da dívida no valor de R$410,40 

(quatrocentos e dez reais e quarenta centavos) referente ao contrato nº 

5052930385, a qual é imputada ao requerente BRUNA HELEN XAVIER, 

procedendo à retirada do nome do autor junto ao cadastro de 

inadimplentes SPC/Serasa, ou outros similares, até o julgamento final da 

lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 

caso de descumprimento da presente ordem, a contar da intimação desta 

decisão, consoante o art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil. III– DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Determino a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. Citem-se o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareçam à audiência designada, acompanhados de advogados, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse dos requeridos na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou dos requeridos à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000193-82.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000193-82.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito ajuizada por ROSIMEIRE SILVA 

PINTO em face de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos. Em síntese, sustenta a requerente que teve seu nome inscrito, 

indevidamente, junto ao cadastro de inadimplentes, por uma suposta dívida 

de R$ 385,19 (trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) 

que, no entanto, desconhece os valores a serem adimplidos, não tendo 

junto a requerida qualquer relacionamento. Com a exordial vieram 

documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. I – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Vislumbra-se que a relação entre as 

partes possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o 

ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do 

CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo às requeridas 

trazerem aos autos as provas que entenderem pertinentes. II – DA 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Como se sabe, a concessão de 

tutela de urgência é medida cabível quando houver prova da probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(NCPC, art. 300). Assim, quis o legislador que a antecipação do provimento 

jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Apenas naqueles casos em que a parte autora pudesse 

demonstrar, através de prova inequívoca, a probabilidade de uma 

sentença favorável é que se autorizaria ao juiz pronunciar-se 

antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, porém, não 

depende única e exclusivamente da qualidade das alegações iniciais. 

Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que o simples trâmite processual 

pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. Na espécie, a 

tutela de urgência vindicada merece deferimento. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a requerente pleiteia a exclusão de seu 

nome do Serasa, alegando que desconhece a existência de qualquer 

dívida junto à requerida. Conforme entendimento já pacificado pela doutrina 

e jurisprudência pátria, tratando-se de ação declaratória negativa, deverá 

ser aplicado o “princípio da impossibilidade da prova negativa”, recaindo 

sobre a parte demandada o ônus de provar a existência do negócio 

subjacente, demonstrando a existência do crédito que se pretende 

desconstituir, nos termos do artigo 373, 1º do Código de Processo Civil. 

Assim, no caso em tela, mostra-se inviável atribuir ao demandante o ônus 

de comprovar que não efetuou qualquer contratação como requisito à 

concessão de tutela, visto que implicaria em produção de prova diabólica 

(prova de fato negativo), sendo clara a sua impossibilidade ou extrema 

dificuldade de realização. Deste modo, em sede de cognição sumária, 

tendo o requerente alegado a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, e considerando os documentos acostados aos autos, em especial 

o extrato do Serasa que comprova a inscrição da autora junto ao órgão de 

cadastro de inadimplentes, resta demonstrada a verossimilhança das 

alegações iniciais. Por outro lado, o perigo na demora resta caracterizado 

em virtude dos transtornos socioeconômicos que seriam experimentados 

pela autora, acaso tivesse que permanecer com seu nome negativado 

junto ao SPC/Serasa durante toda a instrução processual. Assim, não 

obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e 

presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, 

defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida 

providencie a suspensão da dívida no valor de R$ 385,19 (trezentos e 

oitenta e cinco reais e dezenove centavos) referente ao contrato nº 

0000899994088088, a qual é imputada à requerente, procedendo à 

retirada do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes SPC/Serasa, 

ou outros similares, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento da 

presente ordem, a contar da intimação desta decisão, consoante o art. 

536, § 1º, do Código de Processo Civil. III– DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário 
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de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. Citem-se o polo passivo, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que compareçam 

à audiência designada, acompanhados de advogados, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse dos 

requeridos na realização da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 

334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado 

do autor ou dos requeridos à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000204-14.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000204-14.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face do ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, narra o 

parquet que o requerido é Oficial de Justiça nesta comarca e tem inserido 

declarações diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a 

verdade sobre fatos juridicamente relevantes, prevalecendo-se de seu 

cargo público. Fundamenta que o requerido, ao cumprir mandado de 

intimação nos autos de código 65153, emitiu certidão no sentido que 

diligenciou à procura das partes, sendo que não haveria as encontrado. 

No entanto, o Ministério Público informou nos autos que as pessoas que 

deveriam ser intimadas naquela oportunidade, encontravam-se residindo 

no mesmo endereço constante no mandado, evidenciando, assim o 

desvirtuamento do requerido enquanto Oficial de Justiça. Nesse sentido, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de determinar a 

indisponibilidade de bens do requerido, no importe de 10 (dez) vezes sua 

remuneração em 2017, no montante de R$ 110.493,20 (cento e dez mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos). É a síntese do 

necessário. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA De elementar conhecimento que 

a tutela de urgência é medida cabível quando houver prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações da requerente, conforme exigência do art. 

300, do Código de Processo Civil. Assim, quis o legislador que a 

antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade 

do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles casos em que a 

parte requerente pudesse demonstrar, através de prova inequívoca, a 

probabilidade de uma sentença favorável é que se autorizaria ao juiz 

pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, 

porém, não depende única e exclusivamente da qualidade das alegações 

iniciais. Incumbe à parte autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite 

processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. 

Objetivando assegurar a eficácia do comando constitucional e legal que 

prevê a aplicação de multa em função dos atos de improbidade 

administrativa ora imputados (art. 11, da LIA), pretende o parquet que este 

juízo conceda a antecipação da tutela jurisdicional para que seja 

determinada medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos réus. A 

inicial veio acompanhada de singela prova documental acostada pelo 

Ministério Público. O artigo 37, parágrafo 4º. da Constituição Federal é 

peremptório ao dispor que os atos de improbidade administrativa importam, 

entre outras medidas, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 

erário. Por sua vez, o artigo 7º. da Lei n. 8.429/92 autoriza a 

indisponibilidade de bens sempre que o ato de improbidade causar lesão 

ao patrimônio público, não havendo dúvidas de que a medida possa ser 

concedida em antecipação de tutela jurisdicional, considerando o teor do 

artigo 16 da citada Lei de Improbidade. Em detida análise aos elementos de 

prova colhidos em procedimento extrajudicial instaurado pelo Ministério 

Público, evidencia-se que o Oficial de Justiça a cumprir mandado de 

intimação expedido pelo Juizado Especial nos autos do processo nº 

2793-69.2015.811.0044 (Código 65153), supostamente, faltou com a 

verdade, emitindo certidão negativa de intimação, embora haja indícios de 

que as partes a serem intimadas encontravam-se no endereço constante 

no mandado. No caso em tela, imputa-se o ato de improbidade 

administrativa previsto no artigo 11, II, da Lei de Improbidade 

Administrativa, de modo que não se enquadra entre as hipóteses 

autorizadoras do decreto de indisponibilidade de bens, que são lesão ao 

patrimônio público ou enriquecimento ilícito, previstas no artigo 7º, da LIA. 

Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 300, do Código de 

Processo Civil, indefiro a tutela de urgência vindicada quanto a decretação 

de indisponibilidade de bens do requerido. II – DA DEMAIS DISPOSIÇÕES 

Notifique-se o requerido para apresentar resposta escrita à inicial, nos 

termos do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, podendo instruí-la com 

documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a 

apresentação da resposta, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual 

para manifestação acerca de seu conteúdo, pelo mesmo prazo. Ao final, 

conclusos os autos para decisão acerca do recebimento ou não da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000211-06.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA SCHMIDT LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000205-96.2020.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do 

MADEIREIRA SCHMIDT EPP, representada por Valmor Schmidt, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, narra o parquet 

que a equipe de fiscalização da SEMA verificou que houve emissão 

fraudulenta de guias florestais pela empresa requerida, uma vez que foi 

constada pelos técnicos a expedição da Guia Florestal nº 1232 contendo 

a descrição de volume transportado no total de 71,6500m³, tendo a 

empresa adquirido 218,05 m³ de madeiras em toras, utilizando apenas 03 

(três) Guias Florestais, sendo que cada guia florestal de madeira em toras 

equivale em media 72,683 m³. Informa que o volume em estoque de 

madeiras em toras, na verdade, era no total de 377,0801 m³ e de madeiras 

serradas no total de 204,3441 m³, sendo o total de 28,9475 m³ de 

comercialização, sem autorização Órgão Ambiental Competente. Nesse 

sentido, pugna pela concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar (i) a averbação da existência da presente ação na matrícula do 

imóvel nº 8.478, com o intuito de resguardar terceiros interessados na 

aquisição do imóvel, (ii) a inversão do ônus da prova e (iii) que seja 

determinada que a SEMA realize vistoria e fiscalize a requerida, a fim de 

verificar se persiste a conduta narrada na inicial. É a síntese do 

necessário. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA É consabido que para a 

concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito, nos termos preceituados pelo art. 300, do novel Código de 

Processo Civil. Da detida análise das provas colacionadas aos autos, 

verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela consistente na averbação da existência da presente ação na 

matrícula do imóvel objeto da presente lide, porquanto os requisitos para 

sua concessão se encontram configurados. Isso porque, conforme 

explicitado nos autos a empresa requerida, supostamente, encontrava-se 

comercializando madeiras em quantidade maior do que foi descrito na Guia 

Florestal emitida, em total violação à legislação pátria. O pedido liminar 

formulado na inicial possui caráter cautelar, uma vez que possui como 

objeto resguardar o patrimônio controverso de possíveis terceiro de 

boa-fé que por ventura venham a se interessar pelo imóvel, até que se 

realize a instrução processual e finde a discussão nos autos. Ademais, o 

poder geral de cautela do magistrado para admitir a averbação não ofende 

direito das partes, uma vez que ante o princípio da publicidade, tal 
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providência tem por finalidade dar conhecimento a terceiros interessados 

que o imóvel está sendo discutido em um processo, visando proteger 

eventual adquirente de boa-fé. Ainda, insta ressaltar que a averbação da 

existência da ação não é uma constrição e, tampouco, tem o poder de 

impedir que o bem seja alienado, mas visa apenas dar publicidade à 

situação dos autos. A medida serve para divulgar riscos pendentes sobre 

direitos inscritos, inclusive o de possível constituição de gravame, para o 

fim de chamar a atenção de terceiros acerca de pretensões adversas 

àqueles, pondo-os de sobreaviso quanto ao imóvel atingido por elas. 

Sobre inteira pertinência ao tema versado, vê-se o seguinte entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AVERBAÇÃO 

PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 828 C/C ARTIGOS 300 E 301 

DO CPC . NECESSIDADE DE SE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS DA 

EXISTÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferido o pedido de 

averbação da existência de litígio na matrícula do imóvel a averbação é 

uma simples medida conservativa de direito, pois equivale a dar uma 

publicidade mais eficaz para prevenir adquirentes de boa-fé a ver seu 

negócio desfeito, medida que deve ser adotada por meio do poder geral de 

cautela do juiz. 2. Conquanto o referido artigo 828/ CPC trate mais 

especificamente dos processos de execução por título extrajudicial, a 

faculdade nele prevista também pode ser útil para o credor nos 

procedimentos de ação de conhecimento, prevalecendo a interpretação de 

aplicação analógica do dispositivo legal, em orientações jurisprudenciais, 

desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos 

termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, isto é, da 

constatação da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de 

difícil reparação (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM 

DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 

5478940-70.2018.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª 

Câmara Cível, DJe de 15/04/2019) E ainda: “AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO 

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - REGISTRO 

DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS À MARGEM DA 

MATRÍCULA DO IMÓVEL – (...) ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE 

EMBARGOS DE TERCEIRO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – POSSIBILIDADE – 

NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE 

BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, “21” E II, “12”, DA LEI Nº 6.015/73 – 

MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM – CARÁTER 

MERAMENTE PUBLICITÁRIO - DESPROVIMENTO DO AGRAVO 

REGIMENTAL. Apesar de a averbação de protesto contra alienação de 

bens junto às matrículas dos imóveis ser meio eficaz de propiciar o 

conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos ao 

credor e a eventuais adquirentes de boa-fé dos bens, tal medida não se 

justifica no caso concreto, mormente se o proprietário do imóvel não foi 

indicado na cautelar de protesto, podendo levar a confusões e 

dificuldades para a realização de negociações legítimas pelo proprietário. 

Contudo, por força do que determina o art. 167, I, “21”, da Lei de Registros 

Publicos, não há óbice da anotação dos embargos na matrícula para 

conhecimento de terceiros acerca da pendência sub judice, cuja finalidade 

é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais 

adquirentes de boa-fé. A mera averbação da existência da ação à 

margem da matrícula não obsta a alienação do bem, já que se trata o ato 

de caráter meramente publicitário.” (AgR 141531/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, 

Publicado no DJE 04/11/2014) (TJMT - AGR: 01415310920148110000 

141531/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 29/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2014) Além disso, até para que eventual terceiro adquirente não 

negue desconhecimento da existência da ação, entendo de boa cautela 

que se averbe à margem dos registros respectivos a circunstância, sem o 

poder de restrição à venda, estando tal providência abrangida pelo poder 

geral de cautela do artigo 297, do Código de Processo Civil. II – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Além do pedido apresentado em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, o Ministério Público também pleiteia a 

inversão do ônus da prova. De início, verifica-se o pedido de inversão do 

ônus da prova reveste-se de caráter preferencial para possibilitar às 

partes a devida produção de provas. Quanto a este requerimento, tem-se 

que, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através 

da interpretação conjugada dos artigos 6º, inciso VIII, e 117, ambos do 

CDC, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e 

coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente. 

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra 

própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca 

da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda 

coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do 

dano demonstrar que a sua conduta esta em conformidade com as 

determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução. De 

inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS 

AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 

7.347/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PU BLICA. DISPOSITIVOS DO 

CPC. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA ESPECIALID ADE. INVERSAO DO 

ONUS DA PROVA. PRINCIPIO DA PRECAUCAO. 1. (...) 2. diante da 

disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art. 18 da lei 

7.347/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos 

do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do principio da 

especialidade. 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, 

responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito 

ao principio da precaução. precedentes. 4. Recurso Especial não provido”.

(STJ - RESP: 12 37893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 

TURMA, DJE 01 /10/2013) “RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU 

MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. 1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a 

inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, 

bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade 

exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária 

todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade 

do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos 

socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento. 2 - 

Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, 

determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 

321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, 

para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição 

inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o 

juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente 

oportunidade para sanar o vício. (Ap 136032/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (TJMT - APL: 

000247026201681100131360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) Assim, 

entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo 

Órgão Ministerial. III – DA DEMAIS DISPOSIÇÕES Deste modo, porque 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 297 do NCPC, defiro a 

tutela de urgência e determino que se proceda à averbação à margem da 

matrícula nº 8.479, do Cartório de Registro Imobiliário de Paranatinga/MT, a 

existência da presente ação. Expeça-se ofício ao CRI desta comarca para 

que proceda a averbação de existência da presente ação às margens da 

matrícula nº 8.479. Ressalto que a presente decisão não cria, extingue ou 

modifica direitos que as partes detenham sobre o bem, sendo que a 

averbação determinada possui o restrito objetivo de apenas informar a 

eventual terceiro adquirente da existência da ação, sem qualquer caráter 

de restrição à alienação. Por outro lado, com fulcro no artigo 373, §3º, do 

Código de Processo Civil, decreto a inversão do ônus da prova. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que responda à presente ação. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo Autor (art. 285 e 344 do CPC). Apresentada a 

contestação, vistas ao Ministério Público para apresentação de 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 11 de fevereiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON TEIXEIRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. MUNIZ & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000798-62.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, Trata-se de 

ação de reparação civil ajuizada por ADILSON TEIXEIRA VIANA em face 

de LOTÉRICA DE PARANATINGA, todos devidamente qualificados. 

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e a 

extinção do feito (Ref. 21366469). Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamento e decido. Nota-se que o direito das partes 

são disponíveis e seus respectivos procuradores possuem bastantes 

poderes para transigirem. Assim, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, e via de 

consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Consigno, 

por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte credora 

deverá manejar a execução por meio de cumprimento de sentença, o que, 

assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. Sem custas 

remanescentes e honorários advocatícios (artigo 90, §3º, CPC). Tendo em 

vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORELIO BONIATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS JONAD BECKER (EXECUTADO)

FRANCIS JONAD BECKER - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre o 

recibo bacenjud juntado nos autos, bem como requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000224-10.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY ALVES KENF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre o 

resultado da tentativa de bloqueio via bacenjud, bem como para requerer o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre o 

resultado da tentativa de bloqueio via bacejud juntado no id 29169610, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-90.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000725-90.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Regulamentação de Visitas]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FERNANDO DOS SANTOS 

CABRAL Endereço: RUA PIAUI, 149, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SIRLANA 

ALVES SILVA Endereço: RUA PARAIBA, 254, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO : 

da parte autora, representada por seu advogado(a), do inteiro teor da 

sentença de fls (ID 28304879). Peixoto de Azevedo/MT , 12 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-06.2018.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

S. R. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por SIDNEI RODRIGUES 

BASTOS DA COSTA em face de VANESSA SOUSA DA SILVA. Às fls. 

25884703 adveio a informação de acordo entre as partes. É o relatório. 

Decido. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a 

existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando 

atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo 

será decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III “b” 

do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado 

pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à 

conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o 

condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz 

somente procederá a esse ato quando entender que a forma em que o 

acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA PROFERIDA. 

POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, não há 

óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. Nos 

termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete ao 

magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, com 

isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-07.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000586-07.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO ALMEIDA DA SILVA Endereço: rua argentina, 922, casa, mãe 

de Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 

ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA e respectivo(a) advogado(a) 

para, querendo, impugnar a contestação do prazo de 15(quinze) dias. 

Peixoto de Azevedo , 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Maria Claudia Silva Policarpo Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000996-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000996-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 7.188,64 ESPÉCIE: []->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Endereço: RUA MINISTRO CESAR 

CALS, 226, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: FORCA SERVICOS 

ELETRICOS LTDA Endereço: RUA BLUMENAU, 45, CASA, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-036 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Peixoto de 

Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JLC GAMA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 
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VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000906-91.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 9.952,38 ESPÉCIE: [Pagamento, Enriquecimento sem Causa, Pagamento 

Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

S/A Endereço: RUA CRISTAL, 440, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: JLC GAMA Endereço: AVENIDA 

MINAS GERAIS, 275, - ATÉ 500/501, CENTRO, GOVERNADOR 

VALADARES - MG - CEP: 35010-150 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, conforme 

despacho de fls (ID 17056189). Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000522-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MUNIZ (EXECUTADO)

TEREZINHA DE JESUS CAMELO (EXECUTADO)

LORENZI ALVES CAMELO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000522-31.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 167.724,32 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

MARCOS PAULO MUNIZ Endereço: PA CACHIMBO II, S/S, ZONA RURAL, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: LORENZI ALVES 

CAMELO Endereço: PA CACHIMBO II, UNIAO DO NORTE, ZONA RURAL, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: TEREZINHA DE 

JESUS CAMELO Endereço: TV PEIXOTO, 313, CS, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para que, faça a indicação de 

bens que sejam passíveis de penhora (ID 14850803). Peixoto de 

Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete 

Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 99717 Nr: 230-92.2020.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARASUOL - OAB:19904/MT

 Processo nº 230-92.2020.811.0023Código nº 99717D E C I S Ã OVistos 

em correição.(i) Trata-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de REGINALDO 

BRATTFICHER DE SOUZA, imputando-lhe a prática do crime previsto nos 

artigos 121, §2º, incisos II e IV (vítima NERIAS), 121, §2º, incisos II, IV e VI, 

§ 2º-A (vítima MARIA CLEIUDE), 211 (por duas vezes) e 347, parágrafo 

único, todos do Código Penal, ocorridos na data de 15/01/2020, por volta 

das 20h40min, na Chácara São José, localizada aos fundos da Escola 

Cecília Meireles, no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, 

contra as vítimas MARIA CLEIUDE MONTEIRO BRANDÃO e NERIAS 

DANTAS AMORIM.(ii) Presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do 

Código de Processo Penal, quais sejam: exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas e, ficando evidenciada a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em 

desfavor REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA.(iii) Por consequência, 

com fundamento nos artigos 406, do CPP, determino que o acusado seja 

CITADO pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

resposta à acusação, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar até 8 (oito) testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário(...) Intime-se a Diretoria 

da Politec em Guarantã do Norte/MT para que disponibilize os laudos 

periciais de local do crime, exame da arma branca e confronto de material 

genético e resultado da quebra de sigilo dos dados telefônicos.(viii) 

Cumpra-se com urgência servindo a presente de carta 

precatória/ofício/mandado, ante a urgência que o caso requer – RÉU 

PRESO.Peixoto de Azevedo/MT, 11 de fevereiro de 2020.Evandro Juarez 

Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20296 Nr: 2706-65.2004.811.0023

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUZE EL-KADRE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDCLEITON MENEGHINI - 

OAB:22882/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.128/B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIVALDO DA SILVA 

VASCONCELOS. - OAB:7.850/MT

 Defiro o pedido formulado às fls. 832/842. Com efeito, expeça-se 

mandado de manutenção de posse do imóvel descrito na sentença de fls. 

717/729, solicitando reforço policial caso necessário. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78572 Nr: 1608-25.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RUFINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SANTANA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1608-25.2016.811.0023

Código nº 78572

D E S P A C H O

 Vistos em correição.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Matupá/MT (fls.5 e 11) para 

intimação da parte autora, pessoalmente, para impulsionar o processo 

promovendo os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo legal, sob 

pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, III e §1º do 

CPC.

Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos imediatamente 

conclusos para a sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41855 Nr: 27-48.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 27-48.2011.811.0023

Código nº 41855

D E S P A C H O

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, em 15 dias, informar em juízo o recebimento 

ou não do benefício, bem como para requerer o que entender pertinente, 

no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72948 Nr: 1624-13.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARACAIPE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513-DF

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerida/executada TELEFONICA BRASIL S.A MOVEL, CNPJ 

02.558.157/0001-62, devidamente Intimada por intermédio de seu (s) 

advogado(s) Dra. AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE PIONA, 

OAB/MT 13.333 e Dr. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF 513, para 

que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 641,12 (seiscentos e quarenta e um reis e 

doze centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

58-61. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 398,55 

(trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 242,57 (duzentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, 

ou Protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciária implicará na restrição do nome e 

CPF/CNPJ do devedor (requerente/requerido) junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo, mat. 8114 (Gestor da CAA).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73429 Nr: 1912-58.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ANA KREUZBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1912-58.2015.811.0023

Código nº 73429

D E S P A C H O

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, em 15 dias, informar em juízo o recebimento 

ou não do benefício, bem como para requerer o que entender pertinente, 

no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77024 Nr: 681-59.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 681-59.2016.811.0023

Código nº 77024

D E S P A C H O

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca das petição e documentos 

apresentados pela parte executada (fls.51-119), no prazo de 5 (cinco) 

dias, advertindo o silêncio como concordância tácita.

Em seguida, vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.
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Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000311-58.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000311-58.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 197.584,40 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Nome: 

AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA - EPP Endereço: ESTRADA 

JOAÇABA, 0, KM 50 GLEBA SÃO JOSE, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78800-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou a presente Ação de Execução 

Fiscal em face dos requeridos em razão de ser credora da importância 

líquida, certa e exigível de R$ 197.584,40 (cento e noventa e sete mil, 

quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), representada 

pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 2017485161. DECISÃO: I – 

Expeça-se mandado de citação e penhora, na modalidade requerida, com 

as advertências legais, com o prazo de pagamento em cinco dias, ou 

garantir a dívida oferecendo bens à penhora; II – Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos fixo os honorários 

advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando o valor a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); III – O Executado poderá oferecer embargos, no prazo de 

30 dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo. IV – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Ficam ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

oporem embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

EDENILSON COELHO SILVA, digitei. Peixoto de Azevedo-MT, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-36.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000209-36.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 38.160,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA Endereço: Estrada Rural, 

S/N, 6 Agrovila, Zona Rural, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-36.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000209-36.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 38.160,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA Endereço: Estrada Rural, 

S/N, 6 Agrovila, Zona Rural, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 791/792 AO FIM, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-26.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000781-26.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 8.990,10 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO GOMES DA COSTA Endereço: Rua Tapajós,, 14, Centro 

Novo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua Thiago Magalhães Nunes, 491, 

Banco Bradesco, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003276-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003276-39.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LURDES PEREIRA MARTINS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. DETERMINO a realização de exame pericial e, para tanto, 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. 

Dom Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (065) 3624-9211 e (65) 99637-8410, o qual deverá ser intimado 

acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, 

e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os honorários periciais 

devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

forte nos arts. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 541/2007 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela 
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inexistência de perito médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de Cuiabá/MT, 

ente político equidistante a aproximadamente 448Km da sede desta 

Comarca, e, consequentemente, faz como que o “expert” percorra a 

distância aproximada de 896Km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, implicando ainda em 

gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre outros. Deverá o (a) 

Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, 

intimar a parte autora e, mediante remessa dos autos, intimar a autarquia 

requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como para que, 

caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do NCPC). Faço 

consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia a ser 

designada, independentemente, de intimação. Com o laudo pericial nos 

autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no prazo de 15 

(quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima mencionadas, promova a conclusão dos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000807-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ROZANGELA CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS TOGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000807-20.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

TANIA ROZANGELA CALDAS RÉU: RAFAEL DOS SANTOS TOGO 

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por TANIA 

ROZANGELA CALDAS em face de RAFAEL DOS SANTOS TOGO. Narra o 

autor que: “Em data que a AUTORA não se recorda, celebrou um 

CONTRATO DE ALUGUEL de dois imóveis de sua propriedade com a 

pessoa do REQUERIDO. Do referido contrato a AUTORA apenas se 

recorda que o mesmo “ TALVEZ” vencimento para março de 2.022, ou 

seja, para daqui a 03 anos. Que a via do contrato retro, pertencente à 

AUTORA foi extraviado durante a mudança de endereço da AUTORA para 

o atual, ora declinado. Que em razão do EXTRAVIO DO CONTRATO e por 

querer realizar negócio jurídico com os imóveis locados ao REQUERIDO, a 

AUTORA NOTIFICOU o REQUERIDO sobre o seu direito de preferência 

para o caso de o mesmo querer pagar, “preço por preço”, o mesmo valor 

a ser negociado os imóveis com o comprador. Instado a apresentar para a 

AUTORA uma das cópias do mencionado CONTRATO DE LOCAÇÃO 

quando da NOTIFICAÇÃO, o REQUERIDO quedou-se inerte, preferindo 

manter a AUTORA “no escuro”, uma vez que sua via do contrato já se 

havia extraviado”. Ao final pede: “Diante do acima exposto, REQUER, 

desde já, a TÍTULODE TUTELA URGÊNCIA seja o REQUERIDO ordenado a 

exibir o CONTRATO DE ALUGUEL pactuado entre as partes, nos termos 

acima expostos”. Com a inicial vieram os documentos. A ação foi recebida, 

após recolhimento das custas. A antecipação da tutela foi deferida e 

determinada a citação. O réu, intimado da antecipação de tutela 

apresentou o contrato de locação. Não houve acordo na audiência de 

mediação. Regularmente citado, o requerido apresentou contestação. 

Alega, preliminarmente, que não há interesse de agir, vem que não há 

prova nos autos de que não houve resistência do réu em exibir o 

documento extrajudicialmente. Informando que a requerente tinha a sua 

disposição outras formas de obter o documento pleiteado, revelando-se 

absolutamente desnecessário o ajuizamento da presente demanda. Aduz 

que em atendimento ao comando judicial, apresenta os documentos 

solicitados. Na contestação, quanto ao mérito, pediu a improcedência e na 

remota de procedência, que não seja a ré condenada no ônus de 

sucumbência. Réplica juntada aos autos, reafirmando o já manifestado na 

inicial. As partes não tem interesse em produção de prova. Relatei, passo 

a decidir. O pedido procede, pois a ré apresentou os documentos 

solicitados na exordial. Todavia, deixo apenas uma ressalva no que tange 

à propositura deste tipo de demanda, pois o novo Código de Processo Civil 

em vigor não mais prevê as ações de exibição de documento em cautelar 

autônoma, surgindo a discussão sobre a possibilidade de ajuizamento de 

pedido autônomo como no caso em tela. Nesse diapasão, o diploma 

processual regulamenta as hipóteses de exibição de documento, 

definindo-a como mero incidente processual, não admitindo, portanto, o 

pedido decorrente de obrigação autônoma satisfativa. Assim, de acordo 

com o novo ordenamento jurídico em vigor, a exibição de documento deve 

ser analisada como questão probatória, sendo que, as hipóteses de dever 

legal de exibição estão disciplinadas no artigo art. 399 do NCPC, e são 

solucionados pelo magistrado através do incidente processual instaurado 

no bojo do processo principal. Dessa sorte, a exibição de documento 

agora é tratada como incidente de prova no processo e também pode ser 

requerida em tutela antecipada de caráter antecedente, sendo exigível o 

aditamento da inicial para se deduzir a pretensão principal. Por outro lado, 

considerando que a parte ré apresentou a documentação solicitada na 

petição inicial, a prova foi produzida. Ante o exposto, HOMOLOGO, sem 

exame de mérito, a prova produzida nestes autos de produção antecipada 

de prova, para seus jurídicos e legais efeitos, sendo lícito aos 

interessados solicitar certidões na forma do artigo 383 do Código de 

Processo Civil. Por se tratar de processo digital não cabe a entrega dos 

autos ao promovente. Não há sucumbência a ser definida neste 

procedimento, ante a sua natureza. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000807-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ROZANGELA CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS TOGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000807-20.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

TANIA ROZANGELA CALDAS RÉU: RAFAEL DOS SANTOS TOGO 

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por TANIA 

ROZANGELA CALDAS em face de RAFAEL DOS SANTOS TOGO. Narra o 

autor que: “Em data que a AUTORA não se recorda, celebrou um 

CONTRATO DE ALUGUEL de dois imóveis de sua propriedade com a 

pessoa do REQUERIDO. Do referido contrato a AUTORA apenas se 

recorda que o mesmo “ TALVEZ” vencimento para março de 2.022, ou 

seja, para daqui a 03 anos. Que a via do contrato retro, pertencente à 

AUTORA foi extraviado durante a mudança de endereço da AUTORA para 

o atual, ora declinado. Que em razão do EXTRAVIO DO CONTRATO e por 

querer realizar negócio jurídico com os imóveis locados ao REQUERIDO, a 

AUTORA NOTIFICOU o REQUERIDO sobre o seu direito de preferência 

para o caso de o mesmo querer pagar, “preço por preço”, o mesmo valor 

a ser negociado os imóveis com o comprador. Instado a apresentar para a 

AUTORA uma das cópias do mencionado CONTRATO DE LOCAÇÃO 

quando da NOTIFICAÇÃO, o REQUERIDO quedou-se inerte, preferindo 

manter a AUTORA “no escuro”, uma vez que sua via do contrato já se 

havia extraviado”. Ao final pede: “Diante do acima exposto, REQUER, 

desde já, a TÍTULODE TUTELA URGÊNCIA seja o REQUERIDO ordenado a 

exibir o CONTRATO DE ALUGUEL pactuado entre as partes, nos termos 

acima expostos”. Com a inicial vieram os documentos. A ação foi recebida, 

após recolhimento das custas. A antecipação da tutela foi deferida e 

determinada a citação. O réu, intimado da antecipação de tutela 

apresentou o contrato de locação. Não houve acordo na audiência de 

mediação. Regularmente citado, o requerido apresentou contestação. 

Alega, preliminarmente, que não há interesse de agir, vem que não há 

prova nos autos de que não houve resistência do réu em exibir o 

documento extrajudicialmente. Informando que a requerente tinha a sua 

disposição outras formas de obter o documento pleiteado, revelando-se 

absolutamente desnecessário o ajuizamento da presente demanda. Aduz 

que em atendimento ao comando judicial, apresenta os documentos 

solicitados. Na contestação, quanto ao mérito, pediu a improcedência e na 

remota de procedência, que não seja a ré condenada no ônus de 

sucumbência. Réplica juntada aos autos, reafirmando o já manifestado na 

inicial. As partes não tem interesse em produção de prova. Relatei, passo 
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a decidir. O pedido procede, pois a ré apresentou os documentos 

solicitados na exordial. Todavia, deixo apenas uma ressalva no que tange 

à propositura deste tipo de demanda, pois o novo Código de Processo Civil 

em vigor não mais prevê as ações de exibição de documento em cautelar 

autônoma, surgindo a discussão sobre a possibilidade de ajuizamento de 

pedido autônomo como no caso em tela. Nesse diapasão, o diploma 

processual regulamenta as hipóteses de exibição de documento, 

definindo-a como mero incidente processual, não admitindo, portanto, o 

pedido decorrente de obrigação autônoma satisfativa. Assim, de acordo 

com o novo ordenamento jurídico em vigor, a exibição de documento deve 

ser analisada como questão probatória, sendo que, as hipóteses de dever 

legal de exibição estão disciplinadas no artigo art. 399 do NCPC, e são 

solucionados pelo magistrado através do incidente processual instaurado 

no bojo do processo principal. Dessa sorte, a exibição de documento 

agora é tratada como incidente de prova no processo e também pode ser 

requerida em tutela antecipada de caráter antecedente, sendo exigível o 

aditamento da inicial para se deduzir a pretensão principal. Por outro lado, 

considerando que a parte ré apresentou a documentação solicitada na 

petição inicial, a prova foi produzida. Ante o exposto, HOMOLOGO, sem 

exame de mérito, a prova produzida nestes autos de produção antecipada 

de prova, para seus jurídicos e legais efeitos, sendo lícito aos 

interessados solicitar certidões na forma do artigo 383 do Código de 

Processo Civil. Por se tratar de processo digital não cabe a entrega dos 

autos ao promovente. Não há sucumbência a ser definida neste 

procedimento, ante a sua natureza. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000076-24.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SEBASTIAO NERY RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos, vez que a data de 

indeferimento administrativo está com a data errada. II – Posto isto 

ACOLHO os Embargos Declaratórios, para esclarecer que a data do 

indeferimento administrativo que foi em 08.01.2015, respeitada a 

prescrição quinquenal. III – Intime-se. IV – Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83728 Nr: 1163-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. SANTOS CALÇADOS, CNPJ: 

02447043000145 e atualmente em local incerto e não sabido JAIR DOS 

SANTOS, Cpf: 09178546168, Rg: 7.380.413, Filiação: Florinda dos Santos, 

data de nascimento: 11/05/1952, brasileiro(a), natural de Presidente 

Prudente-SP, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J. 

SANTOS CALÇADOS e JAIR DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1980/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/03/2013

 - Valor Total: R$83.148,50 - Valor Atualizado: R$83.148,50 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de novembro de 2019

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58921 Nr: 4487-45.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Domingues Pimenta-ME, Paulo 

César Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CÉSAR DOMINGUES 

PIMENTA-ME, CNPJ: 03621665000100 e atualmente em local incerto e não 

sabido PAULO CÉSAR DOMINGUES PIMENTA, Cpf: 46038833153, Rg: 

748.358, Filiação: Marli Domingues Pimenta e Mário Rodrigues Pimenta, 

data de nascimento: 21/09/1970, brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, 

solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o(s) Srs. Executado(s) acerca da avaliação realizada 

nos autos em epígrafe.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se, por Edital com prazo de vinte dias, o 

executado acerca da aval iação real izada.Após,  vo l tem 

conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luis Eduardo Oliveira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2019

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110513 Nr: 254-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Margonato Porfírio da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ricardo Porfírio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a determinação anterior. Certifique-se o cartório se houve a 

apresentação de ITCMD pelo inventariante.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 3790-87.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria José de Camargo Quirino, Rosely 

Azevedo de Oliveira, REGINALDO SILVA DE SOUZA, Marta de Camargo 

Quirino, Marcia Quirino de Assunção, Rubens Oliveira de Assunção, 

Marcelo Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para providenciar o cálculo das 

parcelas devidas a cada herdeiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107741 Nr: 5304-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pavarine Júnior, OSMAR PAVARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Intimo as partes para se manifestar da juntada do Laudo Psicossocial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168451 Nr: 4324-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONZET PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Tereza Ramos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que não consta nos autos o recolhimento 

de ITCMD, assim intimoo inventariante para que recolha em 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84910 Nr: 2446-03.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Nunes, Dinair Pereira Nunes, Debrair 

Pereira Nunes, Denilson Pereira Nunes, Dinamar Pereira Nunes Borges, 

Espólio de Divino Moreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: procurador Federal - OAB:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para providenciar o cálculo das 

parcelas devidas a cada herdeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91089 Nr: 2674-41.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Domingues Fernandes 

- OAB:13.384, Fabia Tiago de Paula Fernandes - OAB:13775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada às 

folhas 378/380 dos autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos 

a parte contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94544 Nr: 5395-63.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene da Silva Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado constituído nos autos, 

para que manifeste-se acerca do retorno dos autos a 1ª instância, a fim 

de que rerqueira o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49457 Nr: 867-59.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Luiz Siqueira Neto, Neuza Pereira Siqueira, 

Denilton Pereira Siqueira, Valdete Pereira Siqueira, Milton Siqueira Neto, 

Odete Siqueira Pereira Luppo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para providenciar o cálculo das 

parcelas devidas a cada herdeiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163875 Nr: 2101-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geneir Gomes Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: filinto correa da costa - 

OAB:MT11264

 Ao recorrido para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289

 Dê-se vistas ao Requerido.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 6114-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO CANDIDO NAVARRO DIAS DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 659 de 925



FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BETINI MARTINS - 

OAB:244103, Davi Ferreira de Paula - OAB:19193, PATRICK SHARON 

DOS SANTOS - OAB:14712

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157252 Nr: 11465-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WEISUL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, 

Lindineia Salviano Moraes, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9916, luiz sergio del grossi - OAB:8294-B/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:OAB/MT 15.407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT6842

 Certifico para os devidos fins que a parte requerida foi citada da presente 

ação, e até a presente data não houve manifestação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO URBANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA VINDOURA GOMES OAB - MT11329/O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO OAB - SP287894 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001991-11.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

EDUARDO URBANSKI PARTE RÉ: REU: COOPERATIVA MISTA JOCKEY 

CLUB DE SAO PAULO Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação de ID 29116435 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003989-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMELLY OLIVEIRA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003989-14.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EMELLY 

OLIVEIRA RONDON PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico para 

os fins de direito que, tendo em vista a apresentação Embargos de 

Declaração tempestivos, conforme ID 29109391 , e com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000428-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PONTES E LACERDA COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000428-79.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: PONTES E LACERDA 

COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA ME PARTE RÉ: REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação de ID 29096556 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002176-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MORENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002176-49.2019.8.11.0013 

EXEQUENTE: CRISTIANE MORENO DOS SANTOS. EXECUTADO: ROBSON 

DE SOUZA. Vistos. Nos termos do art. 178, II, do NCPC, COLHA-SE 

parecer do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004026-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RIAN GABRIEL TENORIO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004026-41.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): RIAN 

GABRIEL TENORIO CARVALHO PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração de ID 

29078596 são tempestivos. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 12/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 
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GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004114-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCO ROMERO OAB - 809.487.581-04 

(REPRESENTANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004114-79.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): M. E. R. 

D. A. REPRESENTANTE: ROSANGELA FRANCO ROMERO PARTE RÉ: REU: 

SEGURADORA LÍDER Certifico para os fins de direito que, os Embargos de 

Declaração de ID 28964658 são tempestivos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/02/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004114-79.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCO ROMERO OAB - 809.487.581-04 

(REPRESENTANTE)

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004114-79.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): M. E. R. 

D. A. REPRESENTANTE: ROSANGELA FRANCO ROMERO PARTE RÉ: REU: 

SEGURADORA LÍDER Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 29064636 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 12/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000352-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE EMIDIO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EVA MIRANDA DA SILVA (HERDEIRO)

JOAO MIRANDA DA SILVA (HERDEIRO)

L. D. S. (HERDEIRO)

GISLENE DA SILVA OAB - 012.046.151-01 (REPRESENTANTE)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEXSSANDRO DA SILVA MIRANDA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSE MIRANDA DA SILVA (HERDEIRO)

WALCY DA SILVA MIRANDA (HERDEIRO)

MARIA MIRANDA DA SILVA (HERDEIRO)

ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA (HERDEIRO)

SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA (HERDEIRO)

GETULIO MIRANDA DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000352-89.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: GETULIO MIRANDA DA SILVA INVENTARIADO: ONOFRE 

EMIDIO DA SILVA Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 28929084, para o fim de 

conceder ao inventariante o prazo de 15 (quinze) dias para a 

apresentação de plano de partilha. INTIME-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2678 Nr: 963-60.1998.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia de Carvalho Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8250 Nr: 1407-25.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Pedro dos Santos, Almirio Bento dos 

Santos, Genésio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Rogério Paz Lima - OAB:OAB/GO 18.575

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fl.298, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46712 Nr: 3337-97.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fl.369, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52541 Nr: 3822-63.2009.811.0013
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Mauricio Dias, Laura 

Maria Hugo Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53598 Nr: 4517-17.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Cestão Supermercado Ltda - EPP, 

Raimundo Cunha e Silva, Mislene Mendes de Alcântara, Jeferson Pinow 

Zaminhan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL JOAQUIM AMARAL 

PALMA - OAB:11.943/PA, MARIA SONIA CAMPOS BERNARDES - 

OAB:7.948/PA, PAULO VICTOR CAMPOS BERNARDES - OAB:46330/DF

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-Executividade, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57299 Nr: 2864-43.2010.811.0013

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Eurides Ramalho, André Luis de Almeida Avelar

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para atualizar os 

dados referentes ao perfil da criança que deseja adotar, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62342 Nr: 2683-08.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCN, Grascielly Soprani Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim da Silva Nogueira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63161 Nr: 3502-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Paulo Sérgio da Cruz, Evandra Oliveira Silva, Alípio Gomes do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, a parte autora devidamente 

intimada da certidão do despacho de fl.190 , conforme consta publicação 

de fl.191, até a presente data não se manifestou. Assim, em amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, encaminho os autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63390 Nr: 3730-17.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Salasar & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria Pereira dos 

Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82459 Nr: 4737-10.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Rodrigues, Rosana Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82895 Nr: 259-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Botelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82976 Nr: 350-15.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson de Paula Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 662 de 925



Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000100-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000100-18.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida pelo BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES, sob a alegação de que 

celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais prestações do contrato, totalizando o valor 

equivalente a R$ 8857,17 (oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

dezessete centavos). Juntou aos autos instrumento de protesto em Id. 

28195429, realizado no dia 14/10/2019, pugnando pela concessão liminar 

de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. Determinada a emenda da inicial, o autor juntou em Id. 28414242 

o comprovante de recolhimento das custas judiciais. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do 

preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação. 

Importante frisar que a presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO 

encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a 

consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em 

nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do 

alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da 

medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in 

verbis: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados em Id. 28195427demonstram a realização do 

negócio jurídico entre as partes, denominado de Cédula de Crédito 

Bancário - CCB. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa 

trilha caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” Ademais, a comprovação da mora através de 

notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto, é suficiente para 

constituir em mora a parte devedora (vide Id. 28195429). Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – 

VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e 

apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia 

constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação 

regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por 

ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição 

em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos 

da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97. (AI 182518/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)” Ante o exposto, e com fulcro 

no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito 

nos autos: Automóvel, FIAT - UNO EVO WAY (CEL - 2011/2012 - BRANCA 

- OAX3238 - 9BD195163C0298918 - 0419682384. EXPEÇA-SE mandado 

de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TESTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.F. DA ROCHA FURTADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000360-95.2020.8.11.0013 EXEQUENTE: 

ROBERTO TESTA. EXECUTADO: C. F. DA ROCHA FURTADO - ME. Vistos. 

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).. Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como providencie 

o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, “caput” e §1º, do 

NCPC). EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do NCPC. 

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001697-56.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

João Martins Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. JOÃO 

MARTINS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, aduzindo, em apertada 

síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante 

disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a 

declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a 

restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício 

previdenciário, além da reparação por dano moral. Juntou documentos. 

Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 

24568530. A ré ofereceu contestação em Id: 25251387, alegando, 

preliminarmente, a prescrição, a conexão e a ausência de pretensão 

resistida. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob 

o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a contestação. Em 

seguida, em decisão proferida no Id: 27363075, determinou-se a intimação 

pessoal do autor, para que comparecesse perante o balcão da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, 

para ratificar a procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs 

os embargos de declaração (Id: 27484143), o qual foi rejeitado no Id: 

27871224. Em cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 

28243655. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De partida, cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à 

existência de inúmeras ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra 

idêntica instituição financeira, trata-se de fato que não passou 

despercebido, tendo sido as referidas demandas judicias apensadas em 

razão do reconhecimento “ex officio” da conexão. Outrossim, a 

necessidade do exaurimento das vias administrativas para a solução do 

problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como ausência 

de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio constitucional de 

acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA 

COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO 

STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO 

QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO BANCO 

PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade de anterior investida 

extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos de resposta negativa 

ao pedido do autor, para que seja legitimado o ingresso em Juízo, uma vez 

que o acesso ao Judiciário encontra-se assegurado constitucionalmente, 

conforme comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal 

de 1988. - Na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de 

multa cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz 

imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de honorários 

advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo 

Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. De outro vértice, cumpre 

mencionar que a relação jurídica supostamente existente entre as partes 

trata-se de empréstimo consignado, com descontos mensais diretamente 

dos proventos da aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de 

obrigação de trato sucessivo, o período prescricional é computado a partir 

da data de cada desconto. Nesse toada, o primeiro desconto ocorreu em 

abril de 2015 e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 27 de maio 

de 2019. Portanto, é certo que não há prescrição no feito, uma vez que se 

aplica, no presente caso, o prazo constante no art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, qual seja, de 5 (cinco) anos. Neste sentido, 

colhem-se o entendimento dos seguintes julgados: RECURSO DE 

APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE CADA PARCELA. 01. O art. 27 

do Código de Defesa do Consumidor prevê que a contagem do prazo 

prescricional inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 02. 

Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais de contrato de empréstimo consignado, a violação do direito 

e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua 

(relação jurídica de trato sucessivo), a partir do desconto de cada parcela. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente 

a n u l a d a .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 0 5 6 7 4 9 2 0 1 5 8 1 2 0 0 3 8  M S 

0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz Geraldo de Almeida Santiago, 

Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

13/11/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – 

ENTREGA DE IMÓVEL – IRREGULARIDADES NO PISO – APLICAÇÃO DO 

CDC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – INOCORRÊNCIA – 

CONTAGEM – ART. 132, § 3º, CC/02 - RECURSO PROVIDO. Havendo 

relação de consumo, mostra-se plenamente aplicável na espécie o prazo 

prescricional previsto na legislação consumerista, cujo art. 27 é 

suficientemente claro ao dispor que: “Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Para fins de 

contagem do prazo prescricional, reputa-se como data do ‘fato do produto 

ou do serviço’ o conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor. 

Segundo decidiu o STJ, quando o vício for grave a ponto de repercutir 

sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de 

responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo 

prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Nos moldes do Código Civil de 

2002, diz o art. 132 que “salvo disposição legal ou convencional em 

contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o 

do vencimento”, vindo o § 3º a completar que “os prazos de meses e anos 

expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 

correspondência.” CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00110124620168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018). Assim sendo, considerando 

que nenhuma das parcelas do negócio jurídico em discussão ultrapassou 

o prazo prescricional, RECHAÇO a alegação da ocorrência da prescrição. 

Lado outro, considerando que a parte autora formulou pedido de inversão 

do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da 

prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a 

inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra 

adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da 

hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 
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se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício a agência do Banco do 

Brasil desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Itaú Consignado S/A em favor do autor, João Martins, no valor de R$ 

1.599,67 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete 

centavos), com os seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 

31027172-X, Banco do Brasil, Ficha de compensação de nº 554726351. 

Na oportunidade, deverá a secretaria anexar ao ofício o documento 

constante no Id: 25251362 - Pág. 1. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001695-86.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

João Martins Réu (é, s): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 

Vistos. JOÃO MARTINS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio 

jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são 

indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio 

jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. O réu ofereceu 

contestação em Id: 24390641, o qual impugnou as pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 24568512. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27854988, 

determinou-se a intimação pessoal do autor, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munido dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. Em cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e 

ratificou as informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 

28243656. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, considerando que a parte autora formulou pedido de 

inversão do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do 

ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece 

a inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a 

regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata 

da hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a requisição dos extratos bancários do autor, 

por meio do Sistema Bacenjud, em relação à conta de nº 7710-8, agência 

3439, da Caixa Econômica Federal, no período compreendido entre 1º de 

abril a 10 de abril de 2017, com intuito de comprovar o recebimento do 

valor de R$ 608,57 (seiscentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

sendo a única prova que se mostra imprescindível e suficiente para o 

esclarecimento dos fatos controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001694-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001694-04.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

João Martins Réu (é, s): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 

Vistos. JOÃO MARTINS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio 

jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que a cobrança é indevida, 

e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 24425712, 

alegando, preliminarmente, a conexão. Quanto ao mérito, impugnou as 

demais pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos 

requisitos autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por 

dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Audiência em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24568498. Com vistas 
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dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27358892, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27487090), o qual foi rejeitado no Id: 27871209. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28243657. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De partida, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Lado outro, considerando que a parte autora formulou 

pedido de inversão do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da 

inversão do ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a 

regra da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que 

estabelece a inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com 

efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência 

se trata da hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor 

hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante destacar que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em 

que o autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, 

ora ré. Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

para a solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que 

há previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício ao Banco Itaú 

Consignado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se 

houve a quitação do contrato de empréstimo sob o nº 554726351 por João 

Martins (CPF: 581.921.401-30), por meio da portabilidade, no montante de 

R$ 7.167,11 (sete mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos), 

apresentando, na oportunidade, documento apto a comprovar o alegado. 

Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em réplica à contestação, por se 

tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. Com a resposta do 

ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001374-51.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24560302. O réu 

ofereceu contestação em Id: 25037803, alegando, preliminarmente, a 

conexão, a ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27363365, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27482350), o qual foi rejeitado no Id: 27871647. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28234901. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 

Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 
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TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de março de 2013 e o ajuizamento da presente 

demanda ocorreu em 29 de abril de 2019, é certo que a pretensão de 

reparação por conta dos descontos das parcelas vencidas nos cinco 

anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, de 7 de março 

de 2013 a 29 de abril de 2014, encontram-se fulminadas pela prescrição. 

Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a 

prescrição da pretensão da parte autora quanto à pretensão indenizatória 

referente às prestações vencidas de 7 de março de 2013 a 29 de abril de 

2014. Lado outro, considerando que o autor formulou pedido de inversão 

do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da 

prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a 

inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra 

adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da 

hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a requisição dos extratos bancários do autor, 

por meio do Sistema Bacenjud, em relação à conta de nº 148873, agência 

1457-5, do Banco Bradesco S/A, no período compreendido entre 5 de 

janeiro a 13 de janeiro de 2013, com intuito de comprovar o recebimento do 

valor de R$ 147,13 (cento e quarenta e sete reais e treze centavos), 

sendo a única prova que se mostra imprescindível e suficiente para o 

esclarecimento dos fatos controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001373-66.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24559226. O réu 

ofereceu contestação em Id: 25041158, alegando, preliminarmente, a 

conexão, a ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27363378, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. Em cumprimento a decisão, o autor 

compareceu neste juízo e ratificou as informações constantes do feito, 

conforme certidão de Id: 28234904. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. De inicio, cumpre a este Juízo esclarecer 

que quanto à existência de inúmeras ações judiciais ajuizadas pelo mesmo 

autor contra idêntica instituição financeira, trata-se de fato que não 

passou despercebido, tendo sido as referidas demandas judicias 

apensadas em razão do reconhecimento “ex officio” da conexão. 

Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias administrativas para a 

solução do problema posto na petição inicial, não pode ser entendida como 

ausência de pretensão resistida, sob pena de violação ao princípio 

constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). 

Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR 

IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade de anterior 

investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos de resposta 

negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o ingresso em Juízo, 

uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se assegurado 

constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de documentos não 

cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção da Súmula n.º 372 

do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia arbitrada a título de 

honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” (TJ-RN - AC: 115261 RN 

2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez Bonifácio (Convocado), Data de 

Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). Por este argumento, RECHAÇO 

a alegação da ausência de pretensão resistida. De outro vértice, pugnou, 

ainda, o requerido pela extinção do feito, alegando que a pretensão do 

requerente encontra-se acobertada pelo manto da prescrição. Neste 

sentido, cumpre mencionar que a relação jurídica supostamente existente 

entre as partes trata-se de empréstimo consignado, com descontos 

mensais diretamente dos proventos da aposentadoria da parte autora. 

Logo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o período 

prescricional é computado a partir da data de cada desconto. Neste 
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sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – 

PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de março de 2013 e o ajuizamento da presente 

demanda ocorreu em 29 de abril de 2019, é certo que a pretensão de 

reparação por conta dos descontos das parcelas vencidas nos cinco 

anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, de 7 de março 

de 2013 a 29 de abril de 2014, encontram-se fulminadas pela prescrição. 

Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a 

prescrição da pretensão da parte autora quanto à pretensão indenizatória 

referente às prestações vencidas de 7 de março de 2013 a 29 de abril de 

2014. Lado outro, considerando que o autor formulou pedido de inversão 

do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da 

prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a 

inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra 

adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da 

hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a requisição dos extratos bancários do autor, 

por meio do Sistema Bacenjud, em relação à conta de nº 148873, agência 

1457-5, do Banco Bradesco S/A, no período compreendido entre 5 de 

janeiro a 13 de janeiro de 2013, com intuito de comprovar o recebimento do 

valor de R$ 124,07 (cento e vinte e quatro reais e sete centavos), sendo a 

única prova que se mostra imprescindível e suficiente para o 

esclarecimento dos fatos controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à 

solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o 

prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001372-81.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24558860. O réu 

ofereceu contestação em Id: 24998772, alegando, preliminarmente, a 

conexão, a ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27383362, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27545936), o qual foi rejeitado no Id: 27871218. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28234908. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 

Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 
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jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de março de 2013 e o ajuizamento da presente 

demanda ocorreu em 29 de abril de 2019, é certo que a pretensão de 

reparação por conta dos descontos das parcelas vencidas nos cinco 

anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, de 7 de março 

de 2013 a 29 de abril de 2014, encontram-se fulminadas pela prescrição. 

Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a 

prescrição da pretensão da parte autora quanto à pretensão indenizatória 

referente às prestações vencidas de 7 de março de 2013 a 29 de abril de 

2014. Lado outro, considerando que o autor formulou pedido de inversão 

do ônus probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da 

prova. O Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a 

inversão do ônus da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra 

adotada pelo inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da 

hipótese de inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No 

caso “sub judice”, é importante destacar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é típica de consumo, na medida em que o 

autor é consumidor final dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. 

Em consequência, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a 

solução da lide em debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há 

previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que 

pode ocorrer na hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no 

caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor 

possui condições técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, 

bastando trazer aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a 

falta de recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais 

razões, exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, 

na relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da 

prova. Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a 

ausência de hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que 

não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito 

saneado, uma vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem 

suprimidos, de modo que o feito está preparado, portanto, para o seu 

regular desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a 

ausência de contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o 

não recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a requisição dos extratos bancários do autor, 

por meio do Sistema Bacenjud, em relação à conta de nº 148873, agência 

1457-5, do Banco Bradesco S/A, no período compreendido entre os dias 5 

a 13 de janeiro de 2013, com intuito de comprovar o recebimento do valor 

de R$ 498,85 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo a única prova que se mostra imprescindível e suficiente 

para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Por fim, INDEFIRO os 

pedidos formulados em réplica à contestação, por se tratarem de provas 

inócuas à solução da celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as 

partes, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. 

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do 

feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001370-14.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Itaú BMG Consignado S/A Vistos. 

ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou 

negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças 

são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio 

jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24555998. O réu 

ofereceu contestação em Id: 24985961, alegando, preliminarmente, a 

conexão, a ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27363371, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27480788), o qual foi rejeitado no Id: 27871227. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28234911. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 
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Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de abril de 2014 e o ajuizamento da presente 

demanda ocorreu em 29 de abril de 2019, é certo que a pretensão de 

reparação por conta dos descontos das parcelas vencidas nos cinco 

anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, de 7 de abril de 

2014 a 29 de abril de 2014, encontram-se fulminadas pela prescrição. Isto 

posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição 

da pretensão da parte autora quanto à pretensão indenizatória referente 

às prestações vencidas de 7 de abril de 2014 a 29 de abril de 2014. Lado 

outro, considerando que o autor formulou pedido de inversão do ônus 

probatório na inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O 

Código de Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus 

da prova “ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo 

inciso VIII do art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de 

inversão do ônus da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub 

judice”, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes é típica de consumo, na medida em que o autor é consumidor final 

dos serviços oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a solução da lide em 

debate. Nesta toada, percebe-se facilmente que há previsão de inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, o que pode ocorrer na 

hipótese de verossimilhança de suas alegações ou no caso de ser ele 

hipossuficiente. A propósito, verifico que o consumidor possui condições 

técnicas necessárias para demonstrar suas alegações, bastando trazer 

aos autos o extrato bancária a fim de comprovar que a falta de 

recebimento do crédito alegadamente nunca contratado. Por tais razões, 

exsurge a ausência de hipossuficiência técnica da parte autora, na 

relação jurídica processual, inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. 

Por conseguinte, DEIXO de inverter o ônus probatório ante a ausência de 

hipossuficiência da parte autora. Ademais, considerando que não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), DECLARO o feito saneado, uma 

vez que inexistem vícios formais ou materiais a serem suprimidos, de 

modo que o feito está preparado, portanto, para o seu regular 

desenvolvimento. DELIMITO os pontos controvertidos: (i) a ausência de 

contratação do empréstimo consignado pela parte autora e o não 

recebimento do valor; e (ii) a conduta praticada pela parte requerida, o 

dano sofrido pela parte autora e a sua extensão, bem como o nexo de 

causalidade entre conduta e prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma a expedição de ofício a agência do Banco do 

Brasil desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Itaú BMG Consignado S/A em favor do autor, Alonso Ferreira Paes, no 

valor de R$ 607,24 (seiscentos e sete reais e vinte e quatro centavos), 

com os seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 31027172-X, 

Banco do Brasil, Ficha de compensação de nº 548611572. Na 

oportunidade, deverá a secretaria anexar ao ofício o documento constante 

no Id: 24985966 - Pág. 1. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em 

réplica à contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da 

celeuma. Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo 

supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001358-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA MORALES FIRMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001358-97.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fermina Morales Firmo Réu (é, s): Banco BMG S/A Vistos. FERMINA 

MORALES FIRMO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO contra BANCO BMG S/A, aduzindo, em apertada síntese, que 

nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que 

as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. O réu ofereceu 

contestação em Id: 21999953, o qual impugnou as pretensões autorais, 

sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores para a 

procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme termo 

anexado no Id: 24560633. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27383003, 

determinou-se a intimação pessoal da autora, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27548119), o qual foi rejeitado no Id: 27871221. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28242601. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, considerando 

que a parte autora formulou pedido de inversão do ônus probatório na 

inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de 

Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica 

do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova 

“ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do 

art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus 

da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 

ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante 

destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de 

consumo, na medida em que a autora é consumidora final dos serviços 

oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, 

percebe-se facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em 

favor da consumidora, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança 

de suas alegações ou no caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, 

verifico que a consumidora possui condições técnicas necessárias para 

demonstrar suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancária 

a fim de comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente 

nunca contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de 

hipossuficiência técnica da parte autora, na relação jurídica processual, 
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inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de 

inverter o ônus probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte 

autora. Ademais, considerando que não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios 

formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está 

preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os 

pontos controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo 

consignado pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a 

conduta praticada pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e 

a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre conduta e 

prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma 

a requisição dos extratos bancários da autora, por meio do Sistema 

Bacenjud, em relação à conta de nº 20697-8, agência 3439, da Caixa 

Econômica Federal, no período compreendido entre 8 a 16 de setembro de 

2018, com intuito de comprovar o recebimento do valor de R$ 1.199,00 

(mil, cento e noventa e nove reais), sendo a única prova que se mostra 

imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos. Por fim, INDEFIRO os pedidos formulados em réplica à 

contestação, por se tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. 

Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001365-89.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que a 

cobrança realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em 

conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24558400. O 

réu ofereceu contestação em Id: 25050259, alegando, preliminarmente, a 

conexão, ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27363086, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27483706), o qual foi rejeitado no Id: 27871226. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28234914. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 

Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em julho de 2011 e o último em dezembro de 2012 (Id: 

19714891), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 29 de abril 

de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de 

todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, com fulcro no 

art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão do 

autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em decorrência do princípio 

da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 
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Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000892-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENARDO SILVA CARDOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA RODRIGUES DE MOURAES (TESTEMUNHA)

MARCOS VINICIUS DA SILVA SOUZA (TESTEMUNHA)

MARIA DO CARMO LOPES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000892-06.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA REQUERENTE: L. C. S. 

C REQUERENTE: L. S. C CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REQUERIDO: RENARDO SILVA CARDOZO Vistos. L. 

C. S. C. e L. S. C. representados por sua genitora e coautora, CLÉIA 

CRISTINA DA SILVA SOUZA, ajuizaram AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL contra RENARDO SILVA CARDOZO, 

todos nos autos qualificados e devidamente representados. Extrai-se da 

inicial que a coautora conviveu com o réu durante 11 (onze) anos, 

rompendo o relacionamento há mais de quatro anos, obtendo como fruto 

da união o nascimento dos demais autores. Além disso, os ex-conviventes 

constituíram uma pessoa jurídica, oficina auto elétrica, no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), atualmente sob administração do requerido. 

Ao final, requereram a tutela antecipada para fixar alimentos provisórios 

em favor dos autores menores, e, no mérito, a confirmação da tutela 

provisória, estabelecendo a obrigação do réu pagar 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, sem prejuízo de declarar a 

existência de união estável e sua dissolução entre a coautora e o 

demandado, e, por fim, a partilha dos bens, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para os ex-conviventes. Juntaram documentos (id’s. 

19018938 a 19019012). A decisão inaugural deferiu a fixação de 

alimentos provisórios de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem 

como a gratuidade da justiça e a tramitação processual em segredo de 

justiça (id. 19094759). Designada sessão de mediação, o ato restou 

infrutífero (id. 20188758). Citado, o réu apresentou contestação no id. 

20693763. Na oportunidade, asseverou que não se opõe a pretensão 

relativa à guarda dos menores em favor da coautora, nem aos valores 

arbitrados a título de pensão alimentícia, despesas extraordinárias e ao 

período de convivência declarado na exordial (2004 a 2015). Por outro 

lado, não concordou com o rol dos bens e seus valores apresentados 

pelos autores, afirmando existir dívidas contraídas pelos conviventes no 

período em que estiveram juntos. Pontuou que apenas constituiu uma 

pessoa jurídica para realizar suas atividades profissionais no interior das 

instalações da “Auto Elétrica Tio Gilberto”, cujo proprietário é outra 

pessoa. Com a finalidade de realizar suas atividades, informa ter firmado 

contrato de locação com Robison Vieira de Souza, antigo sócio do “de 

cujus”, Gilberto, o qual era proprietário da auto elétrica, comprometendo-se 

a pagar aluguel no valor mensal de R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta 

reais), já incluída a locação das ferramentas descritas no contrato de 

locação. Assim, apregoa que o capital de giro é de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), não sendo verdadeiras as alegações contidas na exordial. 

Ademais disso, em relação à motocicleta, informa que financiou e, 

inicialmente, entregou para a coautora, por ocasião da separação do 

casal. Devido à coautora ter ficado com a guarda da filha menor, aduz que 

a infante, na condução da motocicleta, sofreu penalidades administrativas, 

havendo imposição de várias multas de trânsito, e, além disso, atraso no 

pagamento de taxas e impostos, totalizando R$ 5.199,54 (cinco mil, cento 

e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), fatos que 

motivaram obter novamente a posse da motocicleta. Em contrapartida, o 

réu ofertou reconvenção afirmando que contraiu, no dia 30/05/2015, 

período em que convivia em união estável, uma dívida no valor de R$ 

5.521,20 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), a qual 

foi objeto de ação nº 1000386-98.2017.811.0013, junto ao Juizado 

Especial Cível de Pontes e Lacerda, além dos valores mencionados no 

parágrafo anterior. Por fim, requereu a gratuidade da justiça, bem como a 

improcedência do pedido de partilha formulado pela coautora e a 

procedência do pedido reconvencional. Juntou documentos (id. 20693774 

a 20693785). Saneado o feito (id. 21553840), foi declarada a revelia do 

réu, sendo fixados os pontos controvertidos e deferidas as provas 

documental e testemunhal. A audiência de instrução e julgamento foi 

realizada no id. 22823650, sendo julgado de forma antecipada e parcial o 

mérito, acolhendo os pedidos de reconhecimento e dissolução da união 

estável, a guarda pleiteada e os alimentos requeridos, nos termos da 

inicial, devido ao reconhecimento da procedência dos pedidos. Encerrada 

a instrução processual, as partes apresentaram seus memoriais finais (id. 

25499566 e 24557358). E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. De proêmio, insta salientar que, após o julgamento 

antecipado parcial do mérito proferido em audiência de instrução e 

julgamento (id. 22823650), a matéria de fundo controvertida se resume ao 

pedido de partilha de bens formulado na inicial e à reconvenção. Pois bem. 

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha da coautora, 

Luciana Rodrigues de Mourais, não soube esclarecer acerca da 

existência dos fatos alegados pelas partes em relação às controvérsias 

instauradas quanto aos bens objeto da partilha, e, também, aos fatos 

alegados na reconvenção. Trocando em miúdos, a suposta ( i ) 

constituição da pessoa jurídica avaliada em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais); ( ii ) dívida contraída pelo réu, possuindo como credor o genitor de 

sua ex-companheira, no valor de R$ 5.521,20 (cinco mil, quinhentos e 

vinte e um reais e vinte centavos), objeto de ação nº 

1000386-98.2017.811.0013, junto ao Juizado Especial Cível dessa 

comarca, e, por fim, ( iii ) aquisição da motocicleta e os débitos dela 

decorrentes, supostamente contraídos pela coautora no período da 

convivência com o réu/reconvinte, foram questões que a testemunha não 

soube elucidar, deixando de trazer elementos de convicção para o 

deslinde da causa. De outro vértice, as provas documentais trazem 

informações relevantes. Partindo do pressuposto de que as partes – 

coautora e réu - conviveram em união estável nos anos de 2004 a 2015 

(id. 22823650), aplicam-se, neste período, as regras patrimoniais do 

regime da comunhão parcial de bens (Código Civil, art. 1.725). Quanto à 

motocicleta Biz 125, ano/modelo 2016/2016, cor preta, Chassi 

9C2JC4830GR002672, Renavam 002012, verifico que o documento de id. 

19019012 foi emitido em 30 de janeiro de 2016, o que, “a priori”, indica se 

tratar de bem móvel adquirido após o término do período de convivência 

(art. 1.660, inciso I, do Código Civil). No entanto, o aludido documento 

indica que a aquisição do bem móvel ocorreu por meio de uma carta de 

crédito, circunstância que permite concluir que os ex-conviventes vinham 

adquirindo o direito no período da união estável. Além disso, ressalta-se 

que não houve pretensão resistida pelo réu no sentido de se opor à 

partilha da motocicleta, de modo a viabilizar entendimento diverso quanto à 

eventual exclusão do bem da comunhão. Por outro lado, a despeito da 

controvérsia instaurada acerca da avaliação, o réu deixou de comprovar 

que a motocicleta não possui o valor atribuído pela coautora na inicial, 

deixando de fazer contraprova e, consequentemente, de afastar a 

pretensão inicial. De todo modo, não se afigura desarrazoada a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), à vista da quantia desembolsada para 

aquisição do bem (R$ 9.551,50). Por consectário lógico, caberá a cada 

litigante a proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do bem 

supracitado, ou seja, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a 

quantia ser paga pelo réu à coautora, porquanto este se encontra na 

posse da coisa, tal como noticiado em sua defesa. Em relação à pessoa 

jurídica, não prospera o pedido de partilha. Como sabido, ao contrário das 

demais sociedades empresárias, não há distinção patrimonial no caso das 

empresas individuais, de modo que o patrimônio da empresa corresponde 

ao patrimônio do empresário. Com efeito, somente haveria de se cogitar de 

eventual partilha de bens e direitos da empresa individual, e não da própria 

empresa, que não é dividida em quotas. Nesta toada, os bens vinculados à 

referida atividade empresarial sequer foram indicados na inicial e, 

conforme documentos trazidos aos autos (id. 20693768), o imóvel utilizado 

pelo réu, bem como os equipamentos foram alugados. No que diz respeito 

à reconvenção, passo a sua análise. O réu não fez prova do fato 

constitutivo do direito, no ponto em que atribuiu à coautora, Cléia Cristina 

da Silva Souza, a suposta responsabilidade por dar causa às multas e ao 

inadimplemento dos impostos que recaíram sobre a motocicleta (CPC, art. 
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373, I). Isto porque, o documento de id. 20693775-pág. 1 a 3 indica que os 

débitos ocorreram nos anos seguintes ao término da união estável. Ora, o 

réu não se desincumbiu de comprovar que a motocicleta se encontrava na 

posse da coautora, Cléia Cristina da Silva Souza, e nem que tenha sido ela 

a pessoa responsável por dar causa à aplicação das penalidades 

administrativas. Com base nesses fundamentos, a pretensão de partilha 

dos débitos que recaíram sobre a motocicleta é improcedente. No que 

tange a pretendida partilha da dívida contraída pelo réu perante o genitor 

de sua ex-companheira, no valor de R$ 5.521,20 (cinco mil, quinhentos e 

vinte e um reais e vinte centavos), a qual é objeto de ação nº 

1000386-98.2017.811.0013, junto ao Juizado Especial Cível de Pontes e 

Lacerda, entendo que a pretensão deve ser acolhida. A nota promissória 

não deixa dúvida de que a dívida foi contraída na constância da união (id. 

20693773), ou seja, no dia 30 de maio de 2015. Por óbvio, o “quantum 

debeatur”, na cifra de R$ 5.521,20 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais 

e vinte centavos), deverá ser rateado entre o réu e a coautora, sua 

ex-companheira, cabendo a cada litigante a responsabilidade pelo 

pagamento do valor de R$ 2.775,60 (dois mil, setecentos e setenta e cinco 

reais e sessenta centavos). Neste azimute, para fins de partilha, o valor 

devido pelo réu à coautora, Cléia Cristina da Silva Souza, na cifra de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), relativamente à aquisição da motocicleta, 

deverá ser compensado com o montante de R$ 2.775,60 (dois mil, 

setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) que lhe é devido, 

por se tratar de compensação legal, conforme art. 369 do CC/2002. Em 

síntese, caberá ao réu à responsabilidade pelo pagamento integral da 

dívida contraída perante seu credor (id. 20693773) e, ainda, pagar a 

coautora, Cléia Cristina da Silva Souza, o valor de R$ 1.224,40 (mil, 

duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), resultado da 

diferença da operação de subtração da quantia que deve o réu repassar 

para a coautora (R$ 4.000,00), do valor que esta deve pagar ao 

demandado/reconvinte (R$ 2.775,60). Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

inaugurais da ação principal e da reconvenção, extinguindo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para 

determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada um dos litigantes, dos seguintes bens, direitos e obrigações: (i) 

motocicleta Biz 125, ano/modelo 2016/2016, cor preta, Chassi 

9C2JC4830GR002672, Renavam 002012, e; (ii) dívida contraída pelo 

requerido com o genitor da coautora, no valor de R$ 5.521,20 (cinco mil, 

quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos). Nos termos da 

fundamentação, feitas as compensações dos valores devidos por cada 

litigante à parte adversária, caberá ao réu a responsabilidade pelo 

pagamento integral da dívida contraída perante seu credor (id. 20693773) 

e, ainda, pagar a coautora o valor de R$ 1.224,40 (mil, duzentos e vinte e 

quatro reais e quarenta centavos), com incidência de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE, a partir do ajuizamento da ação. DEFIRO a gratuidade da 

justiça em favor do réu/reconvinte, na forma do art. 98 do CPC (id. 

20693777). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com a 

metade das despesas processuais e com os honorários advocatícios da 

parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma dos arts. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I 

a IV, do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade às 

partes beneficiárias da gratuidade da justiça, “ex vi” do art. 98, §3º, do 

mesmo “codex”. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, 

após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000190-26.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P. E. M. MACHADO. Vistos. BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – contra PEM 

MACHADO - ME, também qualificada nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de folhas retro. Após o despacho de ID n.º 28483403, o 

requerente propugnou pela desistência da ação (ID nº. 29132487). E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos, o requerente não mais pretende 

prosseguir com o trâmite do presente feito. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o requerente, 

promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas e taxas judiciárias, observando-se, todavia, o recolhimento 

efetuado nos autos (ID nº. 28800944). Considerando que o pedido de 

desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado. 

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 12 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003543-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003543-45.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: ANA MARINO DA SILVA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por ANA MARINO DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos de ID 

n.º 17226620 a 17226623. Citada, a autarquia ré ofereceu contestação em 

ID n.º 18465683, e documentos em ID n.º 18465686. Réplica em ID n.º 

19527530. Laudo pericial anexado em ID n.º 26142151. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve 

digressão sobre o benefício previdenciário nominado como 

“auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a 

recuperação da capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for 

insusceptível de recuperação para a atividade habitual, caso em que 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, que lhe 

possibilite o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

sendo aposentado por invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de 

concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do 

auxílio de profissional com conhecimentos técnicos específicos, o Juiz 

pode designar um perito, que oficiará como órgão auxiliar do Juízo, sem 

interesse na lide e com o dever de guardar equidistância dos interesses 

em confronto. Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos 

no laudo pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No 

caso concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido a 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora. No laudo pericial de ID n.º 26142151, deixou-se consignado nas 

respostas aos quesitos endereçados ao perito que a parte autora padece 

de incapacidade parcial e permanente para as atividades laborais. Embora 
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o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. Traçadas estas considerações, 

incumbe ao julgador analisar, também, a questão referente à qualidade de 

segurado da parte autora. Denota-se das informações contidas no 

cadastro do (a) autor (a) – ID n.º 18465686, pg. 2 – que o (a) requerente é 

segurado (a) facultativo (a). Neste sentido, dispõe o art. 15, VI, da Lei de 

Benefícios n.º 8.213/91, que mantém a qualidade de segurado, até 6 (seis) 

meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. O 

médico perito consignou no laudo que a enfermidade se instalou “há cerca 

de 04 (quatro) anos” (“sic” ID n.º 26142151, pg. 1), o que resulta em 

agosto de 2015, já que a perícia ocorreu em 23 de agosto de 2019. Por 

outro lado, verifica-se do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS), anexado em ID n.º 18465686, que o último mês de recolhimento, 

pela parte autora, antes do início da patologia, foi dia 31 de maio de 2014, 

e, portanto, por ser segurada facultativa, manteve sua qualidade de 

segurada até novembro de 2014. Sendo assim, a condição de segurada 

da parte autora não ficou comprovada, uma vez que, de acordo com o 

laudo pericial, o início da enfermidade deu-se em agosto de 2015, após a 

perda da qualidade de segurado. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sentença 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão 

dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 3. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213, de 

1991, não é devido benefício de auxílio-doença/aposentadoria por 

invalidez ao segurado cuja doença que motiva o pedido seja preexistente 

à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou à recuperação de 

sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade decorrer do 

agravamento ou de progressão da doença ou lesão. 4. O laudo pericial 

(fls. 138/148) demonstra que a parte autora é portadora de hérnia discal 

lombar, acarretando em incapacidade total e temporária para o trabalho. 

Ainda de acordo com o referido laudo, a data de início da incapacidade 

laborativa remonta a 06/02/2015 (quesito "g" - fls. 142). Entretanto, o CNIS 

(fls. 43/44) revela que o demandante recebeu auxílio-doença até 

21/09/2012, sendo esta sua última movimentação previdenciária, mantendo 

vínculo com a autarquia previdenciária somente até 15/11/2013 (art. 15, § 

4º da Lei 8.213/91). Dessa forma, restando comprovado nos autos que a 

incapacidade teve início depois de transcorrido o período de graça, 

incabível a concessão do benefício por perda da qualidade de segurada à 

época em que verificada a limitação para o trabalho. 5. As provas 

produzidas no feito não foram suficientes para a comprovação da 

qualidade de segurada da parte autora, mesmo tendo sido considerada a 

compreensão quanto à ausência de perda desta condição nas hipóteses 

em que o trabalhador deixa de exercer atividade remunerada por conta do 

acometimento ou agravamento da patologia incapacitante, bem assim pela 

cessação do período de graça. 6. Os honorários advocatícios devem ser 

fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos pela parte autora 

ao INSS, ficando suspensa a execução deste comando por força da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do NCPC. 7. 

Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, providas. A 

Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS e à remessa 

oficial, tida por interposta. (ACORDAO 00389812520164019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA: 26/01/2018, negritei). Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo com resolução do 

mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, haja vista a inexistência de 

comprovação, por parte da parte autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais), consoante disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. 

No entanto, a cobrança de tais verbas fica isenta de exigibilidade, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE 

por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados em ID n.º 20712661 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002961-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAN BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

HONORATO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002961-11.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: DINOVAN BATISTA DE SOUZA. REQUERIDO: HONORATO 

DE SOUZA QUEIROZ. Vistos. DINOVAN BATISTA DE SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em 

desfavor de HONORATO DE SOUZA QUEIRÓZ, também qualificado. O feito 

tramitou regularmente, no entanto, o falecimento do requerido/interditando 

foi informado em ID n.º 28704727. Em seguida, vieram conclusos. É o que 

basta relatar. Fundamento e decido. Consoante se infere da literatura 

jurídica atinente ao tema, bem como efetuando-se a interpretação dos 

comandos legais ínsitos no Código de Ritos Civis, sabe-se que para o 

exercício do direito de ação, é necessário que o autor preencha 

determinados requisitos, que são as condições da ação: interesse de agir 

(necessidade ou utilidade e adequação) e legitimidade. Com efeito, pelo 

que emerge dos autos, a demanda foi proposta objetivando a interdição do 

requerido, por estar total e definitivamente incapaz para exercer os atos 

da vida civil. A certidão de óbito trazida em ID n.º 28704727 deu conta de 

que o interditando faleceu em 30 de outubro de 2019. No caso, portanto, a 

demanda proposta passou a carecer de uma de suas condições, visto 

que a necessidade da interdição já não mais persiste, tendo em vista o 

lamentável evento que culminou com a morte do requerido, de modo que a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, é a medida que se 

sobressai. Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO o pedido 

formulado em ID n.º 28704728 e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, na forma do que preceituam o art. 

485, VI e IX, do Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. 

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. INTIME-SE via 

DJE. CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais fixo no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No 

entanto, tendo em vista a concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita em seu favor, tal condenação fica suspensa, consoante 

art. 98, § 3º, do NCPC. Em não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 12 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001362-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001362-37.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que a 

cobrança realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em 

conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24556029. O 

réu ofereceu contestação em Id: 25035024, alegando, preliminarmente, a 

conexão, ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27363357, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 

declaração (Id: 27482363), o qual foi rejeitado no Id: 27871649. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28234916. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 

Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de agosto de 2011 e o último em 8 de janeiro de 

2013 (Id: 19714243), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 29 

de abril de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do 

desconto de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, 

com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da 

pretensão do autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO FERREIRA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001363-22.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Alonso Ferreira Paes Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Vistos. ALONSO FERREIRA PAES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que a 

cobrança realizada é indevida, e, por isso, pleiteia a declaração de 

inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em 

dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, 

além da reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência em 

conciliação restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24558051. O 

réu ofereceu contestação em Id: 25050732, alegando, preliminarmente, a 

conexão, ausência de pretensão resistida e a prescrição. Quanto ao 

mérito, impugnou as demais pretensões autorais, sob o fundamento da 

inexistência dos requisitos autorizadores para a procedência do pedido 

indenizatório por dano moral, bem como a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Com vistas 

dos autos, o autor impugnou a contestação. Em seguida, em decisão 

proferida no Id: 27363090, determinou-se a intimação pessoal do autor, 

para que comparecesse perante o balcão da Segunda Vara da Comarca 

de Pontes e Lacerda, munido dos documentos pessoais, para ratificar a 

procuração outorgada nos autos. A parte autora interpôs os embargos de 
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declaração (Id: 27483018), o qual foi rejeitado no Id: 27871238. Em 

cumprimento a decisão, o autor compareceu neste juízo e ratificou as 

informações constantes do feito, conforme certidão de Id: 28234915. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De inicio, 

cumpre a este Juízo esclarecer que quanto à existência de inúmeras 

ações judiciais ajuizadas pelo mesmo autor contra idêntica instituição 

financeira, trata-se de fato que não passou despercebido, tendo sido as 

referidas demandas judicias apensadas em razão do reconhecimento “ex 

officio” da conexão. Outrossim, a necessidade do exaurimento das vias 

administrativas para a solução do problema posto na petição inicial, não 

pode ser entendida como ausência de pretensão resistida, sob pena de 

violação ao princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, da CF/88). Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESGOTAMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 372 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. APELO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. - Não há necessidade 

de anterior investida extrajudicial, nem tampouco comprovação nos autos 

de resposta negativa ao pedido do autor, para que seja legitimado o 

ingresso em Juízo, uma vez que o acesso ao Judiciário encontra-se 

assegurado constitucionalmente, conforme comando inserto no art. 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal de 1988. - Na ação de exibição de 

documentos não cabe a aplicação de multa cominatória, conforme dicção 

da Súmula n.º 372 do STJ. - Se faz imperiosa a elevação da quantia 

arbitrada a título de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, quando esta se mostrar irrisória.” 

(TJ-RN - AC: 115261 RN 2010.011526-1, Relator: Juiz Artur Cortez 

Bonifácio (Convocado), Data de Julgamento: 12/04/2011, 1ª Câmara Cível). 

Por este argumento, RECHAÇO a alegação da ausência de pretensão 

resistida. De outro vértice, pugnou, ainda, o requerido pela extinção do 

feito, alegando que a pretensão do requerente encontra-se acobertada 

pelo manto da prescrição. Neste sentido, cumpre mencionar que a relação 

jurídica supostamente existente entre as partes trata-se de empréstimo 

consignado, com descontos mensais diretamente dos proventos da 

aposentadoria da parte autora. Logo, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o período prescricional é computado a partir da data de cada 

desconto. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS 

– PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DE 

TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DESCONTO DE 

CADA PARCELA. 01. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê 

que a contagem do prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. 02. Nos casos de declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo 

consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua 

autoria ocorre de forma contínua (relação jurídica de trato sucessivo), a 

partir do desconto de cada parcela. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença parcialmente anulada. (TJ-MS - APL: 

08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 13/11/2015). Nesse toada, como o primeiro 

desconto ocorreu em 7 de junho de 2009 e o último em 9 de outubro de 

2010 (Id: 19714272), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 29 

de abril de 2019, é certo que a pretensão de reparação por conta do 

desconto de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição. Isto posto, 

com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da 

pretensão do autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 12 de fevereiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150437 Nr: 8197-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALISON DOS SANTOS FERREIRA, Cpf: 

04838621183, Rg: 2251760-0, Filiação: Raquel dos Santos Ferreira, data 

de nascimento: 26/06/1994, brasileiro(a), natural de Mirassol D´oeste-MT, 

solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 06 de fevereiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206288 Nr: 11328-41.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 Certifico e dou fé que, em face da indicação do Dr. Arles Dias Silva como 

advogado de Silvani Pereira dos Santos, remeto à públicação da intimação 

para apresentação da Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 170001 Nr: 4841-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS DE JESUS, ANDERSON 

TELES DE CAMPOS, RAMILY DE CAMPOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

RECEBO os recursos de apelação interpostos por NILSON DOS REIS 

JESUS e ANDERSON TELES DE CAMPOS, no duplo efeito, por serem 

adequados e tempestivos.

INTIME-SE a Defesa de NILSON DOS REIS JESUS para apresentação de 

suas razões no prazo legal.

Com a vinda, intime-se o Ministério Público para contrarrazões no prazo 
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legal. E, ainda, para que se manifeste quanto a não localização do 

sentenciado RAMILY para intimação.

Ademais, ante a ausência de informações, DETERMINO que o(a) Sr.(a) 

Gestor(a) certifique quanto a expedição das guias provisórias dos 

sentenciados NILSON e ANDERSON e encaminhamento para as comarcas 

em que estão segregados, com a máxima urgência.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 65515 Nr: 1554-31.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CORREA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial e declaro extinta a punibilidade da parte 

indiciada em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva 

estatal e da falta de interesse em agir.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 194932 Nr: 5577-73.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Santos Silva, FABIO HENRIQUE 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Não obstante o pedido da defesa acarrete o prolongamento da instrução, 

o que foi devidamente esclarecido nesta oportunidade, havendo os 

acusados expressamente assim decidido, defiro a oitiva das vítimas 

Regeane Pereira Teixeira e Josieu Cavalcante Silva, designando audiência 

em continuação para o dia 27/02/2020, às 14h.

II. Intimem-se as vítimas. Oficie-se ao CDP para que providenciem a vinda 

dos presos.

III. Saem os presentes intimados.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207734 Nr: 528-17.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton dos Santos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da testemunha 

MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA para o dia 14 DE FEVEREIRO DE 2020, 

às 14h25min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

REQUISITE-SE a testemunha no CDP.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000120-48.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIR DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNALDO VILLAR PEREZ (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003340-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO LUIZ DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CALDATTO (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002232-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SOUSA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RIBEIRO OBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001821-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA TAVARES BRUGNHAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Intimação dos advogados da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, requerer o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SOUSA XAVIER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY SOUSA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004376-29.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 9 de março de 2020, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VELASCO POCHE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 13h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C DA ROCHA E MARTINS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESIEL ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1003043-76.2018.8.11.0013. REQUERENTE: C DA ROCHA E MARTINS 

LTDA - ME REQUERIDO: JESIEL ALVES GOMES Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar aos autos o verso do cheque, para aferição da 

legitimidade ativa, prazo de cinco dias, sob pena de extinção. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GREGORIO GOMES OAB - MT24058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA SEGATTO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001689-16.2018.8.11.0013. INTERESSADO: IRANILCE AUXILIADORA DE 

MELO SEVERINO REQUERIDO: MARIA ANTONIA SEGATTO ALVES Vistos, 

etc. Homologo a desistência da emenda à inicial, restando prejudicados os 

embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

e intime-se a parte autora para requerer o cumprimento da sentença em 

cinco dias. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-15.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS TOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J O DE ALMEIDA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO ARAUJO OAB - SP413265 (ADVOGADO(A))

MURILO BARALDI ARTONI OAB - SP356792 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001163-15.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS 

TOGO REQUERIDO: J O DE ALMEIDA - TRANSPORTES - ME Vistos, etc. 

Restituo a ambas as partes o prazo recursal, a contar da intimação desta 

decisão. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-44.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000247-44.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: LUCENI DA SILVA OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O pedido inicial foi 

julgado improcedente. Ao arquivo, com baixa, pois não há nada a 

executar. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000596-81.2019.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: JOAO PAULO 

MENDONCA Vistos, etc. Indefiro o pedido retro, pois a ação já foi extinta. 

Caso não haja acordo, poderá a autora propor outra. Cumpra-se 

sentença. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARGONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001462-89.2019.8.11.0013. REQUERENTE: IPORAN AFFONSO HENRIQUE 

BUSS MELOTTO REQUERIDO: JUCELIA MARGONATO Vistos, etc. É de 

conhecimento do juízo que houve erro de sistema e dificuldades de 

acesso em todas as sentenças assinadas em 07/01/2020. Desse modo, 

restituo a ambas as partes o prazo recursal, a contar a partir da intimação 

desta decisão. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY LEANDRO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DIAS OAB - MT26298/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do interessado para, no prazo legal, informar nos 

autos o cumprimento da determinação judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SECO EXTRACAO DE AREIA E TERRAPLENAGEM EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003933-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA MIRANDA GONCALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA OAB - 420.098.041-04 (REPRESENTANTE)

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZAI DO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004066-23.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO MANOEL DE SA OAB - 643.511.222-34 (REPRESENTANTE)

JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA OAB - 802.201.692-68 

(REPRESENTANTE)

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003348-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TOMAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de março de 2020, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CABOCLO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 2 OFICIO (REU)

 

PROCESSO n. 1000373-94.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:AIRTON 

CABOCLO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FÁBIO RIBAS 

TERRA POLO PASSIVO: CARTORIO DO 2 OFICIO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 

25/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MARGARIDA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO GONCALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MELO DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 23 de março de 2020, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BACCA MENEZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000976-75.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIELI BACCA MENEZE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Vista à VIVO S/A para formular 

pedido de cumprimento da sentença no prazo de 10 dias, na forma da lei. 

Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000253-22.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CELIO ABREU DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: JOSE REINA MARIANI SANTOS Vistos, etc. Determinei o 

desentranhamento do documento ID 28346325, que não pertence a estes 

autos. Junto aos autos o documento correto. Vista ao exequente. PONTES 

E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001514-85.2019.8.11.0013. REQUERENTE: VALMIR GONCALVES 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 

Vistos, etc. Ao arquivo, com baixa, eis que o Estado comprovou o 

cumprimento da determinação exarada na sentença. PONTES E LACERDA, 

12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIUZA DE ARAUJO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 
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1000346-19.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ALDIUZA DE ARAUJO LEAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Reitere-se o ofício ao juízo 

de Poconé/MT. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE BARLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000074-59.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ODAIR JOSE BARLETA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Vista ao autor para formular pedido de 

cumprimento da sentença em 10 dias, na forma da lei. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 12 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NUNES TEODORO MORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000115-21.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LAURA NUNES TEODORO 

MORATO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., ACE SEGURADORA 

S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte vencedora para formular pedido de 

cumprimento de sentença no prazo de dez dias. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000256-40.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSINEI ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

vencedora para formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de 

dez dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002509-35.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LIDIOBERTO MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

parte vencedora para formular pedido de cumprimento de sentença no 

prazo de dez dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CASADEI TAVORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002256-47.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARISTELA CASADEI 

TAVORA REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. 

Intime-se a parte vencedora para formular pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de dez dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R DE MORAIS PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOSNEY REPISO NOGUEIRA OAB - RO6327 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000002-38.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIELLY BOUTIQUE 

COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME REQUERIDO: D R DE MORAIS 

PRODUCOES - ME Vistos, etc. Intime-se a parte vencedora para formular 

pedido de cumprimento de sentença no prazo de dez dias. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 12 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000192-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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REGIVAN FREITAS TEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000192-64.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: REGIVAN FREITAS TEODORO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Vista ao exequente sobre depósito 

judicial e para dizer se corresponde ao total do seu crédito. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-43.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010332-43.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos, etc. Expeça-se carta precatória de 

penhora e avaliação do bem indicado no ID 28729034, conforme 

determinações da decisão do ID 26267612. PONTES E LACERDA, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-58.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA GOMES BARBOSA FLAUSINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BIGONHA JUSTINO ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

ISAQUE LUIZ DA SILVA OAB - SP429902 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010428-58.2015.8.11.0013. REQUERENTE: SORAIA GOMES BARBOSA 

FLAUSINO REQUERIDO: FERNANDA BIGONHA JUSTINO ME Vistos, etc. O 

dinheiro foi desbloqueado via bacenjud. Não foi transferido. Não há 

depósito para expedir alvará. Ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-28.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010333-28.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos, etc. Expeça-se carta precatória para 

penhora e avaliação do veículo indicado no ID 28729025, conforme 

determinações da decisão do ID 26296999. PONTES E LACERDA, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003155-11.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE FRANCO NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1003155-11.2019.8.11.0013. INTERESSADO: GILBERTO JOSE FRANCO 

NETO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da 

gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. 

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, 

§2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: juntou extrato de cartão de crédito no valor de R$ 607,77, 

conta de energia elétrica no valor de R$ 197,84, residência em bairro bem 

localizado na cidade. Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo de 

48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001410-30.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDO DE SOUZA 

BONFIM REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da 

gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. 

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, 

§2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: a parte autora se qualifica como comerciário e os negócios 

jurídicos descritos na inicial são de valor relevante, ainda que o autor 

afirme que não os efetuou. Desse modo, havendo nos autos elementos 

que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de 48h, caso queira, comprovar o recolhimento do 

preparo do recurso. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010336-80.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010336-80.2015.8.11.0013. EXEQUENTE: ENIR MARQUES RODRIGUES 

GOMES- HOTEL. - ME EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA LTDA. Vistos, etc. Expeça-se carta precatória para 

penhora e avaliação do veículo indicado no ID 28729014, conforme 

determinações da decisão do ID 26188202. PONTES E LACERDA, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001001-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS PAS TERRAPLANAGEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001001-20.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: DANIEL SOARES GONCALVES 

EXECUTADO: TRANS PAS TERRAPLANAGEM LTDA Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001127-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001127-07.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALEXANDRA ALVES FERREIRA Vistos, etc. Por motivo de 

foro íntimo e para preservar minha sanidade mental, declaro minha 

suspeição para atuar no presente feito. Remetam-se os autos ao juiz 

substituto legal. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001828-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA FIRME NERIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001828-31.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ADELIA FIRME NERIS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. Não são devidos 

honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de 

sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de Processo Civil), 

consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor ciente de que 

SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de depósito judicial ou 

penhora de bens equivalentes à integralidade do valor devido, é que 

poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 

(Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de que em 

razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma consulta a 

cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), e em caso 

de não serem encontrados bens para penhora, o feito será extinto na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha valor de 

até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002183-41.2019.8.11.0013. INTERESSADO: SANDRA SANTOS 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo 

o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável 

à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o 

prazo legal sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000163-43.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOME DE SOUZA OAB - MT24554/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000163-43.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000269-05.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ODETE MALAGUTTI PRESUTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000269-05.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: CLEIDE ODETE MALAGUTTI 

PRESUTTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Nesta ação de cobrança movida por servidor do ESTADO DE 

MATO GROSSO foi proferida sentença na qual o ente federativo foi 

condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, 

conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil), não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 
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procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso foi prejudicado no momento da conversão da URV, sem 

levar em conta a edição de atos normativos posteriores que, em curto 

espaço de tempo, corrigiram integralmente a diferença existente a menor. 

Com a alteração da competência e declínio dos feitos da Justiça Comum 

para o Juizado Especial, onde, nos moldes do artigo 38, parágrafo único, 

da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de sentença ilíquida, os 

magistrados dos Juizados Especiais e da Turma Recursal tiveram que 

estudar mais profundamente o assunto, apreciando já na fase de 

conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando decisões mais 

exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma perícia judicial. 

O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de que a 

liquidação de sentença é zero. Nesse sentido, menciono os laudos 

periciais realizados nos autos dos cumprimentos de sentença nº 

02931-28.2016.8.11.0003 - 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT e nº 1002957-92.2016.8.11.0040 - 4ª Vara Cível de 

Sorriso/MT, corroborados naqueles feitos e nos seguintes julgados do Eg. 

TJMT e da Turma Recursal deste Estado, nos quais me baseei para 

elaborar esta sentença: Apelação nº 37117/2017, Recurso Inominado nº 

1 0 0 1 4 2 9 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 5 1 8 1 - 9 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 3 8 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1 0 0 0 4 8 5 - 1 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 0 ,  R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1013635-32.2017.8.11.0041. Vou me abster de transcrever o teor das 

normas, ofícios, laudos periciais e acórdãos que mencionarei, pois são 

públicos e facilmente acessíveis às partes interessadas mediante consulta 

aos autos digitais em que estão inseridos. Acerca do assunto discutido 

nos autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, 

de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a 

repercussão geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

referido julgamento o STF estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer 

servidor que tem direito às diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder 

Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No 

que tange à discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, 

isto é, os reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras 

desse mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, 

pode-se dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em 

assertivas genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum 

grano salis, eis que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a 

jurisprudência mais atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de 

um Município, de um Poder e até mesmo de uma carreira não 

necessariamente se aplicam a outros, pois para que seja reconhecido o 

direito à percepção das diferenças, é necessário preencher 

cumulativamente quatro requisitos básicos, que assim podem ser 

sintetizados: a) A carreira do servidor tinha que receber sua remuneração 

no próprio mês de trabalho (até o último dia do mês vigente) na data da 

conversão de cruzeiro real para URV; b) A diferença decorrente da 

conversão em URV não pode ter sido reposta por aumentos salariais 

posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do fundo de direito, ou 

seja, que na data da propositura da ação não tenha decorrido mais de 

cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a restruturação 

remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve ter ingressado 

nos quadros do serviço público antes da vigência de eventual lei de 

restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três primeiros 

requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, considerando um 

universo homogêneo de servidores, conforme o Poder a que esteja 

vinculado o servidor e a carreira à qual pertença. Por isso, entendo ser 

possível se valer de elementos de prova constantes não só destes, mas 

de outros processos judiciais, ainda que não tenham sido juntados aos 

autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, eis que 

amplamente conhecidos pelos advogados que militam no tema. Aliás, a 

ausência de documentos ou laudos contábeis juntados pela parte ré não 

configura inépcia da contestação ou sua invalidade. Já a análise do quarto 

requisito deve ser verificada de forma individualizada, com documentos 

que atestem a data efetiva do ingresso do servidor na carreira em 

questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de apreciar nesta decisão, 

porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, que já foi abrangida 

pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo judicial, vedada 

rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e terceiro 

requisitos, é de conhecimento amplo, porquanto publicado em Diário Oficial 

à época, o Ofício DAD/GG/1334/94, de 02/09/1994, da lavra do Exmo. 

Governador do Estado de Mato Grosso, que encaminhou Projeto de Lei 

que buscava “atender a todos, com especial destaque aos nossos 

educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na 

conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e 

Médicos-Legistas”. Desse encaminhamento resultou a Lei Estadual 

6.528/1994, datada de 15/09/1994, que “realinha as tabelas vencimentais 

dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras 

providências”. Diversos comparativos e cálculos juntados a vários 

processos de mesmo tema, já sentenciados em outras comarcas e 

julgados pelo Eg. TJMT e pela Turma Recursal (ex: 

1013635-32.207.8.11.0041, 1001429-20.2016.8.11.0041), demonstram 

que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em 

todas as carreiras, em 15/09/1994 tiveram recomposta a diferença de 

URV e mais elevação salarial significativa, em decorrência da 

supramencionada lei. Logo em seguida, em novembro de 1994 todos os 

servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em todas as 

carreiras, tiveram novo aumento salarial de 37,75%, por decorrência da 

Lei Estadual 6.583/94. Importante salientar que consoante informação do 

IBGE, entre julho de 1994 a dezembro de 1994 o acúmulo inflacionário do 

INPC foi de apenas 17,37%, ou seja, os acréscimos salariais decorrentes 

das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/94 foram mais do que suficientes 

para repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão 

da URV e gerar ganho real da remuneração. Não bastasse, apenas por 

amor ao debate, verifico que posteriormente foi editada lei de 

restruturação da carreira em que está inserido o cargo ocupado pela parte 

autora, trazendo novos patamares remuneratórios, com a adoção do 

regime de subsídio e inegável acréscimo salarial, vez que os reajustes 

foram concedidos sobre os valores já reajustados pelas Leis Estaduais 

6.528/1994 e 6.583/94. Trata-se da Lei Complementar Estadual nº 50, de 

1º de outubro de 1998, que reestruturou o plano de carreiras, cargos e 

salários dos servidores da educação básica. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Por fim, não se pode olvidar que a parte autora 

ocupa o cargo de PEDAGOGA e quando ingressou no serviço público as 

diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas. Desse modo, é 

forçoso concluir que, da vigência das Leis Estaduais 6.528/1994 e 

6.583/94 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou 

remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque o reajuste salarial 

concedido a todos os servidores públicos do Poder Executivo de Mato 
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Grosso ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho 

real. Nesse sentido são as Súmulas 10 e 11 da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder executivo 

estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de 

valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: 

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo 

dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente 

para averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido 

à parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000696-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENA BERNARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000696-07.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: EDILENA BERNARDO DA SILVA 

EXECUTADO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença condenatória proferida contra empresa 

integrante do Grupo Abril Comunicações S/A – em recuperação judicial 

(Processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100 - Recuperação judicial) 

Conforme já ressaltado nos autos, foi deferido pedido de Recuperação 

Judicial, nos autos nº 1084733-43.2018.8.26.0100, que versam sobre a 

recuperação judicial do Grupo Abril Comunicações, em curso perante a 2ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São 

Paulo/SP, com a determinação da suspensão das execuções individuais 

em face delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a 

realização da Assembleia Geral de Credores e homologação do plano em 

05/09/2019, encerrou-se o prazo de suspensão das execuções em curso 

contra as recuperandas. Na referida Assembleia o plano de recuperação 

foi aprovado pelos credores, de maneira que os créditos concursais 

sofreram novação e, como tal, as execuções individuais contra as 

recuperandas devem ser extintas. Nesse sentido, já decidiu o STJ: 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Abril, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é 

anterior a 16/08/2018, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago 

na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, 

expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é posterior a 16/08/2018, 

trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo seguir curso, até 

o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a competência 

passar a ser do juízo recuperacional. Este entendimento foi o da decisão 

proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial do Grupo Oi, entendimento 

este que pode ser utilizado neste caso em analogia: E, como concursal, 

esse juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja 

demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP, também referente ao Grupo Oi, e que pode ser utilizado 

como analogia, orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 
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para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 16/08/2018, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Abril Comunicações S/A, mediante 

Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano 

aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 924, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em 

julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, 

ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002244-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUXICENCIO SAMPAIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002244-33.2018.8.11.0013. REQUERENTE: AUXICENCIO SAMPAIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001784-12.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LOURIVAL PINTO ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001167-52.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JULIANA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: STELO S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003434-94.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GILMAR DOS SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão 

pela qual deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, 

com condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. 

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, 

visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto 

no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas. P.R.I. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

à Central de Arquivamento e Arrecadação para intimação da parte autora 

para pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se 
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certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. PONTES E 

LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000205-63.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora 

deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao 

arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000224-95.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR NELI MILANESI CALLEGARO (REQUERIDO)

OMAR JOSE CALLEGARO (REQUERIDO)

IZAIR CELI MILANESI GEBERT (REQUERIDO)

TARCIRIO ANTONIO GEBERT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000224-95.2020.8.11.0014. Vistos Diante da 

decisão proferida por este Juízo nos autos do Pedido de Recuperação 

Judicial nº 1000448-61.2020, que deferiu o pedido de recuperação judicial 

formulado pelo Grupo Gebert, INDEFIRO o cumprimento da presente 

missiva, devendo ser restituída ao Juízo de Origem, com as homenagens 

de praxe, diante da determinação de sobrestamento de todas as ações e 

execuções em desfavor do grupo em recuperação e, ainda, 

considerando-se especialmente o prazo de blindagem iniciado com o 

deferimento da recuperação judicial. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000856-58.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000856-58.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. REQUERIDO: EDIMILSON 

RODRIGUES VIEIRA DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

pelo BANCO JOHN DEERE S.A, em face de EDIMILSON RODRIGUES 

VIEIRA, ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem 

alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. 

A inicial foi distribuída com os documentos necessários, dentre eles, o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e da notificação extrajudicial. Diante disso, fora deferida a liminar 

postulada e cumprido o mandado de busca e apreensão dos bens, que, 

conforme certidão de ID 25966389, encontram-se depositados junto à 

advogada da parte autora desde a data da diligência (30/11/2019). No 

petitório de ID 25864387, juntado aos autos no dia 06/11/2019, o requerido 

veio aos autos informando o pagamento da integralidade do débito 

informado, além de custas e diligências do oficial de justiça. Por 

conseguinte, considerando que o pagamento do débito se deu dentro do 

prazo legal de 05 dias, foi determinada a restituição do bem livre de 

qualquer ônus, nos termos do art. 3º, § 2º do DL 911/69 (ID 25978468). 

Intimada, a parte requerente (credor) veio aos autos solicitar a 

complementação dos valores, ao argumento de que a quantia depositada 

seria insuficiente, uma vez que não compreenderia a “integralidade dos 

valores devidos”, na medida que não teria considerado despesas 

processuais, atualização monetária e custas com a diligência de 

apreensão do bem (que, no entanto, não foram informadas na petição 

inicial e, portanto, no mandado de busca e apreensão). Compulsando-se 

os autos, verifico que na petição inicial o requerente apresentou, como 

valor total da dívida, o montante de R$ 64.354,13 (sessenta e quatro mil e 

trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), segundo 

atualização ocorrida em 05/09/2019. Por sua vez, o requerido, citado para 

pagar, depositou a quantia de R$ 66.858,66 (sessenta e seis mil, 

oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), que 

abarcaria o valor total da dívida informado na petição inicial, além das 

custas processuais (R$ 1287,08) e do valor pago pelo requerente pela 

diligência do oficial de justiça (R$ 1217,45). Pois bem. É sabido que desde 

a edição da Lei 10931/2004, não mais é possível a purgação da mora nas 

ações de busca apreensão regidas pelo DL 911/69, ou seja, o pagamento 

obstativo da busca e apreensão do bem não mais compreende apenas as 

parcelas vencidas. Nos termos do art. 3º, § 2º do decreto, no prazo de 05 

(cinco) dias após a concretização da busca e apreensão deferida 

liminarmente, poderá o devedor pagar a “integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, 

hipótese em que o bem deve lhe ser devolvido livre de quaisquer ônus. Por 

integralidade da dívida entende-se o somatório das parcelas vencidas e 

vincendas mais os encargos informados na petição inicial. A literalidade da 

norma, que tem por escopo assegurar brevidade ao procedimento de 

busca e apreensão no contexto das alienações fiduciárias em garantia, 

indica, a contrário senso, que é inviável a inclusão de outras despesas de 

cobrança no montante devido em razão da mora, a exemplo de custas 

processuais, honorários advocatícios, despesas com guinchos, etc. 

Esclarece a jurisprudência do STJ, por meio de entendimento firmado na 

sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.418.593-MS), que: “Nos 

contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, 

no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 

STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 540).”. Também as atualizações de 

débito decorrentes de pequeno lapso temporal decorrido entre o 

ajuizamento da demanda e o pagamento não prejudicam a restituição do 

bem, ressalvada a possibilidade de cobrança das diferenças. Portanto, 

para que se viabilize a devolução dos bens livres de ônus, basta ao 

devedor o pagamento do valor indicado na petição inicial pelo próprio 

credor fiduciário. No caso dos autos, o devedor depositou, juntamente 

com o valor apontado na inicial, valores correspondentes às despesas 

processuais realizadas pelo requerente e comprovadas nos autos 

(diligência e custas) até a sua citação. Por conseguinte, Intime-se, com 

urgência (se necessário, por telefone), o credor fiduciário (requerente) 

para que cumpra, imediatamente, o disposto na decisão de ID 25978468, 
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sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários e para 

que requeira, no prazo de 10 (dez) dias, o que entender cabível. 

Expeça-se alvará para transferência dos valores vinculados a este 

processo, destinando-os à conta informada pelo credor na petição de ID. 

26052322. INTIME-SE o requerido do teor desta decisão. Decorrido o 

prazo, retornem os autos conclusos para deliberações finais, inclusive 

para extinção do processo. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78102 Nr: 185-86.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara Cível Da Comarca de 

Rondonópolis, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

do Sul Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Pereira de Farias Filho, Durvalo Pereira 

de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 185-86.2018.811.0014 (78102).

Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela Oficiala de Justiça na 

certidão de fl. 64, defiro o pedido de complementação de diligências, 

devendo o exequente proceder com o recolhimento.

Defiro os pedidos formulados nos itens “a” e “b” da petição de fls. 65/66.

Expeça-se termo de penhora e avaliação do bem.

Intimem-se as partes desta decisão.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 19 de setembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80285 Nr: 1150-64.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA VANESSA DAMAREN 

SANTOS - OAB:24958/O

 Ação Penal 1150-64.2018.811.0014 (Código 80285)

 Vistos etc.

Considerando que o réu manifestou o desejo de ser patrocinado por um 

advogado (fl.56), NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como 

advogado (a) dativo, para apresentar resposta à acusação em favor da 

acusada, o (a) advogado (a) PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - 

OAB/MT 24.958 regularmente inscrito (a) no cadastro de advogados 

dativos desta comarca.

Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n° 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGC/MT, em 10 (dez) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-os 

das obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e 305 da 

CNGCJ/MT.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64793 Nr: 1130-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Luiz dos Santos Castro, Eli Sandra Freitas Bacci 

Castro, Biavatti Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz João Zancanaro, Espólio de Ester 

Zancanaro, Marli Maria Cambri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O, MARCOS HERINGER - OAB:5280, Ricardo 

José Carnieleto - OAB:PR/40.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719

 Certifico que em cumprimento ao despacho prolatado na carta precatória 

nº 1000906-84.2019.8.11.0014 - PJE foim penhorado nos rostos destes 

autos ( cód. 64793) o valor de R$ 383.311,62 ( trezentos e oitenta e três 

mil, trezentos e onze reais e sessenta e dois centavos), pelo qual, 

procedo a intimação das pareste para ciência

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70135 Nr: 516-39.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Coité Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - OAB:MT 

23.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico quwe procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o cálculo judicial acostado nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29466 Nr: 271-04.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico quwe procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o cálculo judicial acostado nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 789-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apleção interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-86.2020.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000244-86.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:GABRIELA 

XAVIER PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 13/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-71.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000245-71.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:DIEGO ROBERTO 

DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 27/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-56.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000246-56.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:DIEGO ROBERTO 

DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 27/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-65.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000226-65.2020.8.11.0014. REQUERENTE: EVANDRO SILVA COUTINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

obrigação de fazer e repetição do indébito, indenização por danos morais 

e pedido de liminar intentada por EVANDRO SILVA COUTINHO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento 

que as petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos 

arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, 

após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso 

necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora 

atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso 

dos autos. Isto porque, a parte autora juntou aos autos documentos tais 

como, faturas de energia elétrica com cópias ilegíveis, e em nome de 

terceira pessoa estranha aos autos, de modo a obstar sua análise pelo 

juízo, que por tal razão não pode, efetivamente, proferir sua decisão 

acerca do direito invocado. Imperioso, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de indeferimento 

da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada das faturas de energia 

elétrica legíveis, e cópia do aludido contrato de compra e venda com 

reconhecimento de firma das partes contratantes, posto serem 

documentos indispensáveis à propositura da presente ação, na esteia do 

disposto nos arts. 320 e 373, I do CPC/15. Às providências. Cumpra-se. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 1421-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES VENANCIO, NELI GEHLEM VENENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º: 1421-84.2016.811.0033

CÓDIGO: 64508

REQUERENTE: EUCLIDES VENANCIO

REQUERENTE: NELI GEHLEN VENANCIO

REQUERIDO: IMCOL-IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA

DESPACHO

Visto.

Diante do pedido de fl. 159/164, dada sua plausibilidade, o defiro. Deste 

modo, redesigno a audiência preteritamente agendada no feito para o dia 

05/03/2020, às 14h00.

 Intimem-se.

 São José do Rio Claro - MT, 10 de fevereiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88907 Nr: 1928-40.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte embargante para que, no prazo legal, apresente 

manifestação acerca da impugnação apresentada às fls. 08/14.
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2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000656-91.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERIDO)

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000656-91.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Produção 

Antecipada de Provas Requerente: Rogério Krohling Requerido(a/s): 

Syngenta Proteção de Cultivos Ltda Fiagril Ltda Vistos etc. 1. Expeça-se 

alvará em favor do perito judicial nomeado (Real Brasil Consultoria Ltda), 

para transferência dos honorários periciais depositados judicialmente, 

conforme conta bancária informada em Id. 27668441 – Pág. 2. 2. 

Intimem-se os patronos dos litigantes para, querendo, manifestarem sobre 

o laudo pericial (Id. 27668441) no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. 

São José do Rio Claro, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000196-07.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE OAB - SP101599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINO ELISEU SCHIRMER DE MATTOS (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19873 Nr: 1631-53.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ACOLHO as justificativas de fl. 125/126, apresentada pela parte autora, 

para determinar a realização de novo estudo social do caso.

 2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se a assistente social do juízo para que proceda ao estudo social 

do caso, respondendo, expressamente, aos quesitos formulados pela 

parte autora de fl. 09 e da autarquia ré de fl. 34.

b) Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE; o réu, por 

remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos nos 

respectivos prazos legais.

c) Após, conclusos.

São José do Rio Claro, 11 de fevereiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72821 Nr: 2469-44.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA TIMOTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CICERO DAMIÃO DA SILVA, CICERO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Declaratória de União Estável c/c Concessão de 

Beneficio Previdenciário proposta por Tereza Timóteo em desfavor de (i) 

Instituto Nacional de Seguro Social, (ii) Cicero Damião da Silva e (iii) Cicero 

Antônio da Silva.

A parte autora encontra-se devidamente representada por seu advogado 

constituído Dr. Maycon Gleison Furlan Picinin (procuração de fl. 14).

Entretanto, citados e intimados os requeridos Cícero Damião da Silva e 

Cícero Antônio da Silva, estes apresentaram aos autos petição de fl. 76, 

onde consta que ambos estão sendo representados pelo mesmo 

advogado que patrocina os interesses da parte autora (procurações de 

fls. 77/78).

2. Nesse interim, visando a garantia dos princípios do Código de Ética e 

Disciplina da OAB, determino a intimação do causídico Maycon Gleison 

Furlan Picinin para que manifeste-se acerca de qual dos polos da ação é 

por ele representada.

 3. Intime-se, publique-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro, 11 de fevereiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16542 Nr: 1613-66.2006.811.0033

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO, MANOEL 

FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/MT, OLIVÉRIO GARCIA FLORES FILHO - OAB:143.426/SP, 

PATRICIA ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 201.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594/MT, MAITÊ M. S. 

SANTOS BENEVIDES - OAB:21.954 MT/OAB, REJANE BUSS 

SONNENBERG - OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - 

OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da parte requerida Dra. 

REJANE BUSS SONNENBERG, para no prazo de 15 (quinze) dias 

regularizar sua representação processual, porque ausente mandato nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75005 Nr: 3427-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000099-07.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

APASA INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000099-07.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Ação de 

Reparação Civil Requerente: Willian Soares da Silva Requerido(a/s): 

Apasa Indústria e Agroflorestal Ltda – Guavirá Indústria de Madeiras 

Bradesco Seguros S/A Vistos etc. 1. Indefiro o pedido formulado pelo 

Requerente de reconhecimento do fenômeno processual revelia de um 

dos Requeridos, porque não fora designada e realizada audiência de 

conciliação ou de mediação, a despeito do expresso desejo da parte 

autora e de determinação judicial nesse sentido (Id. 17868185). 2. 

Remetam-se os autos ao conciliador credenciado deste juízo, com o 

escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou de mediação, 

intimando-se os patronos das partes para comparecimento. 3. Publique-se 

e cumpra-se. São José do Rio Claro, 12 de fevereiro de 2020. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000572-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

COSTA & CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000572-27.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S/A Executado(s): Costa & 

Cruz Ltda. – ME Osmar Pereira da Cruz 1. Compulsando os autos, verifico 

que os executados foram devidamente intimados da penhora e avaliação 

efetivada e nada manifestaram a respeito (certidões Id. 22586599 e Id. 

25044466). 2. Assim, a fim de realizar o praceamento dos bens 

penhorados, nomeio como leiloeiro judicial, nos termos do art. 883 do CPC, 

o senhor FLARES AGUIAR DA SILVA (JUCEMAT 0019/2010 e FAMATO 

0064/2013), endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1836 - Ed.Work 

Center, Sala 607- Bosque da Saúde – CEP: 78050-000 - Cuiabá/MT, 

telefones: (65) 99946-4717, (65) 3025-7500 e (65) 98117-3125, e-mail: 

contato@faleiloes.com.br, o qual deverá ser intimado da nomeação e das 

condições das praças, inclusive, os deveres contidos no art. 884 do 

Código de Processo Civil, bem como para que disponibilize as datas para a 

realização da primeira e segunda praça. Para tanto, em observância ao 

disposto no art. 1.100 da CNGC e art. 24, parágrafo único, do Decreto 

21.981/32, fixo as seguintes comissões para o leiloeiro: a) Em caso de 

suspensão, remissão ou acordo, 2,5% (dois e meio por cento) sobre o 

valor da avaliação, a ser pago pelo exequente; b) Em caso de 

arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, a ser pago 

pelo arrematante. Conforme dispõe o art. 884 do CPC, competirá ao 

leiloeiro: I - publicar o edital na forma prevista no art. 887 e parágrafos, do 

CPC, anunciando a alienação; II - realizar o leilão; III - expor aos 

pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias; IV - receber e 

depositar, dentro de 1 (um) dia, o produto da alienação; e V - prestar 

contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito. Caberá ainda ao 

Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos mercados 

dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, 

sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico. Em obediência ao que 

dispõe o art. 882 do CPC, o leilão judicial deverá ser realizado, 

p r e f e r e n c i a l m e n t e ,  p o r  m e i o  e l e t r ô n i c o ,  p e l o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo atentar os profissionais ao que 

dispõem os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo legal. Caso, por algum motivo, 

restar inviabilizada a realização do leilão por esse meio, este deverá 

realizar-se na forma presencial, no endereço do foro desta comarca: Rua 

Santa Catarina, 709, Centro, São José do Rio Claro/MT. O executado será 

intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não tenha procurador 

constituído nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento 

destinada ao endereço constante do processo ou do sistema 

informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). 

Caso frustrados esses meios, o executado será tido por intimado por 

Edital na imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O 

coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula, etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça, instruída 

com cópia desta decisão. Caso frustrada a intimação postal, deverão ser 

intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória. Todas as pessoas 

físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer 

lance, devendo os Leiloeiros observar as restrições dos incisos do art. 

890 do CPC/2015. O lance mínimo em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015). Com base no Art. 895 do CPC/2015, 

serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação nas seguintes 

condições: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 

poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Restando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o 

seguinte: a) o prazo para o Leiloeiro promover a venda direta é de 90 

(noventa) dias; b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma 

parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas para 

tanto; c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito 

judicial em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico. Terminada 

arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata lavratura do auto 

de ocorrência (art. 901 do NCPC). Lavrado o termo de ocorrência e 

estando devidamente assinado, façam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo para a 

correta realização da hasta pública. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a. INTIME-SE o(a/s) patrono(a/s) do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do 

débito, bem como se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de 

Id. 22586599. b. INTIME-SE o leiloeiro, senhor FLARES AGUIAR DA SILVA, 

(JUCEMAT 0019/2010 e FAMATO 0064/2013), acerca da nomeação e das 

condições das praças, inclusive, os deveres contidos no art. 884 do 

Código de Processo Civil, bem como para que disponibilize as datas para a 

realização da primeira e segunda praça. c. Transcorrido o prazo 

assinalado no alínea “a”, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos. São José do Rio Claro, 12 de fevereiro de 2020. 

(documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 692 de 925



Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-32.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MINHO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000647-32.2019.8.11.0033 AUTOR: SALETE MINHO 

RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO SENTENÇA 

Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por Salete Minho Ribeiro, 

em face do Município de São José do Rio Claro, a fim de que seja 

incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o 

percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 26171306). Citado, o requerido permaneceu inerte, 

conforme certidão do Id. 26171299. Sucinto relatório. Fundamento e 

decido. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Cuida-se 

de Ação de Cobrança na qual a parte autora postula que seja incorporado 

à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa a parte autora é 

servidora municipal, tendo sido aprovado em concurso público para o 

cargo de cargo de cozinheira em data de 01.04.2003. Aduz a parte autora 

que faz jus à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real 

no ano de 1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas 

recebidas, diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o 

plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Pois bem. No caso em tela, denota-se que a parte autora 

ingressou no serviço público após a data da conversão dos vencimentos 

em URV, ou seja, após o ano de 1994, de modo que não experimentou 

perdas com a conversão do URV, uma vez que já iniciou a percepção de 

seus vencimentos com a moeda Real. Assim, se a admissão do servidor 

ocorreu após a regra de conversão, não há que se falar em qualquer 

diferença salarial possível, porque os autores só poderiam vindicar as 

diferenças resultantes acaso percebesse vencimento médio na data da 

conversão que possibilitasse a apropriação dos valores indevidos da 

remuneração, pois a regra de conversão não teria o condão de impor 

modificação das tabelas salariais dos servidores. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE À CONVERSÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de 

caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar 

o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à 

recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a 

recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de 

valores de quando os servidores municipais recebem seus proventos 

após o encerramento do mês trabalhado e não durante, conforme 

entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN. 

Além do mais, consubstanciado ao fato do autor sequer fazer parte do 

quadro de servidores do município da época, bem como ausência de 

apresentação dos “holerites” compreendidos entre novembro de 1993 e 

março de 1994.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais.Recurso conhecido e provido.”(Recurso Inominado : 

1003176-83.2016.8.1.1.0015, Juiz Relator: Patricia Ceni, Julgado em 

02/08/2019). “Apelação cível - Administrativo - Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano (DEMSUR) - Autarquia - Município de Muriaé - 

Conversão decorrente da URV - Ingresso nos quadros da Administração 

Pública indireta no ano de 1998 - Sentença reformada - Recurso provido. 

O servidor que tenha ingressado no serviço público após a conversão do 

padrão monetário até então em curso em URV não faz jus a qualquer 

recomposição salarial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013398-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018) Desta feita, tendo em 

vista que a parte autora ingressou no serviço público após o ano de 1994, 

conforme informado na inicial, portanto, após a data da conversão dos 

vencimentos em URV, não há que se falar em diferença salarial 

decorrente da conversão do URV, pois já iniciou a percepção de seus 

vencimentos com a moeda Real. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-78.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000631-78.2019.8.11.0033 AUTOR: JOSE VICENTE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO DECISÃO 

Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por Jose Vicente, em 

face do Município de São José do Rio Claro, a fim de que seja incorporado 

à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa, a parte autora é 

servidora municipal, tendo sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em data de 06.09.1991 e aposentada 

na data de 01.08.2015. Aduz a autora que faz jus à diferença de URV 

decorrente da implantação do Plano Real no ano de 1994, em razão da 

necessidade de recomposição das verbas recebidas, diante de erro no 

cálculo quanto à conversão. É importante destacar que as regras de 

conversão da moeda para o Real, dadas pela Lei Federal 8.880/1994, 

mantiveram reflexos mesmo posterior a sua implementação, uma vez que, 

quando da conversão os vencimentos mantiveram-se no mesmo padrão, 

portanto, se houve equivoco na aplicação dos cálculos à época do fato, 

os vencimentos posteriores estarão igualmente contaminados. Nesse 

contexto, faz-se necessário a realização de prova pericial fim de verificar 

se o município requerido observou as diretrizes dadas pela Lei n. 

8.880/1994, quando da conversão da moeda para o Real, bem como 

eventual perda remuneratória decorrente da conversão. Registra-se que é 

firme o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de produção de 

prova pericial nos Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas 

ações que versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 
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VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para 

que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de 

consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a este, cabe ao Juizado 

apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de PERÍCIA 

técnica contábil não influi na fixação da COMPETÊNCIA do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido 

formulado no IRDR n. 85560/2016, a COMPETÊNCIA para o processo e o 

julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública”. 

(TJMT, N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, que deverá apresentar o 

laudo, em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento 

do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1º No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2º É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 

perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 

trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de fevereiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-87.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETTE DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000611-87.2019.8.11.0033 AUTOR: LUZINETTE DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por 

LUCINETTE SILVA COSTA, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Consoante se observa, a parte autora 

é servidora municipal, tendo sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Professora em 20.06.1994 e aposentada na data de 18.07.2016. 

É importante destacar que as regras de conversão da moeda para o Real, 

dadas pela Lei Federal 8.880/1994, mantiveram reflexos mesmo posterior 

a sua implementação, uma vez que, quando da conversão os vencimentos 

mantiveram-se no mesmo padrão, portanto, se houve equivoco na 

aplicação dos cálculos à época do fato, os vencimentos posteriores 

estarão igualmente contaminados. Nesse contexto, faz-se necessário a 

realização de prova pericial fim de verificar se o município requerido 

observou as diretrizes dadas pela Lei n. 8.880/1994, quando da 

conversão da moeda para o Real, bem como eventual perda remuneratória 

decorrente da conversão. Registra-se que é firme o entendimento 

jurisprudencial pela possibilidade de produção de prova pericial nos 

Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas ações que 

versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

– DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO 

DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA 

CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 

85560/2016 – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 

02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa 

complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a 

este, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à 

causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de 

realização de PERÍCIA técnica contábil não influi na fixação da 

COMPETÊNCIA do Juizado Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a 

COMPETÊNCIA para o processo e o julgamento das ações referentes à 

URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do 

Juizado Espec ia l  da Fazenda Públ ica” .  (TJMT,  N.U 

1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, que deverá apresentar o 

laudo, em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento 

do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 
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pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1º No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2º É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 

perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 

trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-19.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FIGUEIREDO CABOCLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000622-19.2019.8.11.0033 AUTOR: IRENE FIGUEIREDO 

CABOCLO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E 

OUTRO DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por 

IRENE FIGUEIREDO CABOCLO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Consoante se observa, a parte autora 

é servidora municipal, tendo sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Servente em data de 06.09.1991 e aposentada na data de 

18.03.2013. É importante destacar que as regras de conversão da moeda 

para o Real, dadas pela Lei Federal 8.880/1994, mantiveram reflexos 

mesmo posterior a sua implementação, uma vez que, quando da 

conversão os vencimentos mantiveram-se no mesmo padrão, portanto, se 

houve equivoco na aplicação dos cálculos à época do fato, os 

vencimentos posteriores estarão igualmente contaminados. Nesse 

contexto, faz-se necessário a realização de prova pericial fim de verificar 

se o município requerido observou as diretrizes dadas pela Lei n. 

8.880/1994, quando da conversão da moeda para o Real, bem como 

eventual perda remuneratória decorrente da conversão. Registra-se que é 

firme o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de produção de 

prova pericial nos Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas 

ações que versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para 

que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de 

consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a este, cabe ao Juizado 

apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de PERÍCIA 

técnica contábil não influi na fixação da COMPETÊNCIA do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido 

formulado no IRDR n. 85560/2016, a COMPETÊNCIA para o processo e o 

julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública”. 

(TJMT, N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, que deverá apresentar o 

laudo, em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento 

do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1º No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2º É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 

perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 
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realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 

trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de fevereiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-56.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EUZELINA DA SILVA BRAZIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000626-56.2019.8.11.0033 AUTOR: EUZELINA DA SILVA 

BRAZIL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por 

EUZELINA DA SILVA BRASIL, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 26957182). Citados, os requeridos não apresentaram 

contestação, conforme certidões dos Ids. 24180486 e 28628963. Sucinto 

relatório. Fundamento e decido. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora 

postula que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos 

ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada 

conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Consoante 

se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido aprovado em 

concurso público para de Auxiliar de Serviços Gerais em 01.04.2003 e 

aposentada na data de 01.10.2013. Aduz a parte autora que faz jus à 

diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 

1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, 

diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Pois bem. No caso em tela, denota-se que a parte autora 

ingressou no serviço público após a data da conversão dos vencimentos 

em URV, ou seja, após o ano de 1994, de modo que não experimentou 

perdas com a conversão do URV, uma vez que já iniciou a percepção de 

seus vencimentos com a moeda Real. Assim, se a admissão do servidor 

ocorreu após a regra de conversão, não há que se falar em qualquer 

diferença salarial possível, porque os autores só poderiam vindicar as 

diferenças resultantes acaso percebesse vencimento médio na data da 

conversão que possibilitasse a apropriação dos valores indevidos da 

remuneração, pois a regra de conversão não teria o condão de impor 

modificação das tabelas salariais dos servidores. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE À CONVERSÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de 

caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar 

o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à 

recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a 

recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de 

valores de quando os servidores municipais recebem seus proventos 

após o encerramento do mês trabalhado e não durante, conforme 

entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN. 

Além do mais, consubstanciado ao fato do autor sequer fazer parte do 

quadro de servidores do município da época, bem como ausência de 

apresentação dos “holerites” compreendidos entre novembro de 1993 e 

março de 1994.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais.Recurso conhecido e provido.”(Recurso Inominado : 

1003176-83.2016.8.1.1.0015, Juiz Relator: Patricia Ceni, Julgado em 

02/08/2019). “Apelação cível - Administrativo - Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano (DEMSUR) - Autarquia - Município de Muriaé - 

Conversão decorrente da URV - Ingresso nos quadros da Administração 

Pública indireta no ano de 1998 - Sentença reformada - Recurso provido. 

O servidor que tenha ingressado no serviço público após a conversão do 

padrão monetário até então em curso em URV não faz jus a qualquer 

recomposição salarial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013398-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018) Desta feita, tendo em 

vista que a parte autora ingressou no serviço público após o ano de 1994, 

conforme informado na inicial, portanto, após a data da conversão dos 

vencimentos em URV, não há que se falar em diferença salarial 

decorrente da conversão do URV, pois já iniciou a percepção de seus 

vencimentos com a moeda Real. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-71.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCISCO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000625-71.2019.8.11.0033 AUTOR: MARIA APARECIDA 

FRANCISCO ALMEIDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO e outro DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança 

formulada por MARIA APARECIDA FRANCISCO ALMEIDA, em face do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – 

PREVIMUNI, a fim de que seja incorporado à sua remuneração 

(vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes 

da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o 

pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em 

lei. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 26955965). Citados, os 

requeridos não apresentaram contestação, conforme certidões dos Ids. 

24181047 e 28628238. Sucinto relatório. Fundamento e decido. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Cuida-se de Ação de 

Cobrança na qual a parte autora postula que seja incorporado à sua 

remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa a parte autora é 

servidora municipal, tendo sido aprovado em concurso público para de 

Servidora Braçal em 15.03.2004 e aposentada na data de 03.02.2015. 
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Aduz a parte autora que faz jus à diferença de URV decorrente da 

implantação do Plano Real no ano de 1994, em razão da necessidade de 

recomposição das verbas recebidas, diante de erro no cálculo quanto à 

conversão. É cediço que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio 

do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República.(...)” (Destaquei) Pois bem. No caso em tela, 

denota-se que a parte autora ingressou no serviço público após a data da 

conversão dos vencimentos em URV, ou seja, após o ano de 1994, de 

modo que não experimentou perdas com a conversão do URV, uma vez 

que já iniciou a percepção de seus vencimentos com a moeda Real. 

Assim, se a admissão do servidor ocorreu após a regra de conversão, 

não há que se falar em qualquer diferença salarial possível, porque os 

autores só poderiam vindicar as diferenças resultantes acaso percebesse 

vencimento médio na data da conversão que possibilitasse a apropriação 

dos valores indevidos da remuneração, pois a regra de conversão não 

teria o condão de impor modificação das tabelas salariais dos servidores. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM 

URV – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS 

SALARIAS – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE À CONVERSÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR 

FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de 

caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar 

o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período 

compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da 

presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito 

décimos por cento). Contudo, observada a ausência do alegado direito à 

recomposição linear da URV, pela ausência de perda, com a 

recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de 

valores de quando os servidores municipais recebem seus proventos 

após o encerramento do mês trabalhado e não durante, conforme 

entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN. 

Além do mais, consubstanciado ao fato do autor sequer fazer parte do 

quadro de servidores do município da época, bem como ausência de 

apresentação dos “holerites” compreendidos entre novembro de 1993 e 

março de 1994.Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais.Recurso conhecido e provido.”(Recurso Inominado : 

1003176-83.2016.8.1.1.0015, Juiz Relator: Patricia Ceni, Julgado em 

02/08/2019). “Apelação cível - Administrativo - Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano (DEMSUR) - Autarquia - Município de Muriaé - 

Conversão decorrente da URV - Ingresso nos quadros da Administração 

Pública indireta no ano de 1998 - Sentença reformada - Recurso provido. 

O servidor que tenha ingressado no serviço público após a conversão do 

padrão monetário até então em curso em URV não faz jus a qualquer 

recomposição salarial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.013398-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/02/2018, publicação da súmula em 28/02/2018) Desta feita, tendo em 

vista que a parte autora ingressou no serviço público após o ano de 1994, 

conforme informado na inicial, portanto, após a data da conversão dos 

vencimentos em URV, não há que se falar em diferença salarial 

decorrente da conversão do URV, pois já iniciou a percepção de seus 

vencimentos com a moeda Real. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 

de fevereiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-72.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEALSLAY ARNAUT MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000612-72.2019.8.11.0033 AUTOR: SEALSLAY ARNAUT 

MORAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

DESPACHO Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por 

SEALSLAY ARNAUT MORAES, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Consoante se observa, a parte autora 

é servidora municipal, tendo sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Professora em 20.06.1994 e aposentada na data de 01.02.2019. 

É importante destacar que as regras de conversão da moeda para o Real, 

dadas pela Lei Federal 8.880/1994, mantiveram reflexos mesmo posterior 

a sua implementação, uma vez que, quando da conversão os vencimentos 

mantiveram-se no mesmo padrão, portanto, se houve equivoco na 

aplicação dos cálculos à época do fato, os vencimentos posteriores 

estarão igualmente contaminados. Nesse contexto, faz-se necessário a 

realização de prova pericial fim de verificar se o município requerido 

observou as diretrizes dadas pela Lei n. 8.880/1994, quando da 

conversão da moeda para o Real, bem como eventual perda remuneratória 

decorrente da conversão. Registra-se que é firme o entendimento 

jurisprudencial pela possibilidade de produção de prova pericial nos 

Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas ações que 

versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) 

– DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO 

DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA 

CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 

85560/2016 – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 

02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa 

complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a 

este, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à 

causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de 

realização de PERÍCIA técnica contábil não influi na fixação da 

COMPETÊNCIA do Juizado Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a 

COMPETÊNCIA para o processo e o julgamento das ações referentes à 

URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do 

Juizado Espec ia l  da Fazenda Públ ica” .  (TJMT,  N.U 

1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, que deverá apresentar o 
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laudo, em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento 

do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1º No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2º É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 

perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 

trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de fevereiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-93.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOVAIR GERONIMO ADAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000630-93.2019.8.11.0033 AUTOR: DOVAIR GERONIMO 

ADÃO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO DESPACHO 

Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança formulada por DOVAIR GERONIMO 

ADÃO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO e INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que seja incorporado à sua 

remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa, a parte autora é 

servidora municipal, tendo sido aprovada em concurso público para o 

cargo de Operador de Máquinas em 06.09.1991 e aposentado na data de 

08.01.2018. É importante destacar que as regras de conversão da moeda 

para o Real, dadas pela Lei Federal 8.880/1994, mantiveram reflexos 

mesmo posterior a sua implementação, uma vez que, quando da 

conversão os vencimentos mantiveram-se no mesmo padrão, portanto, se 

houve equivoco na aplicação dos cálculos à época do fato, os 

vencimentos posteriores estarão igualmente contaminados. Nesse 

contexto, faz-se necessário a realização de prova pericial fim de verificar 

se o município requerido observou as diretrizes dadas pela Lei n. 

8.880/1994, quando da conversão da moeda para o Real, bem como 

eventual perda remuneratória decorrente da conversão. Registra-se que é 

firme o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de produção de 

prova pericial nos Juizados Especiais, com perito nomeado pelo juízo, nas 

ações que versarem sobre aplicação da URV, observe: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – 

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para 

que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de 

consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

quais sejam, a matéria e o valor da causa. Quanto a este, cabe ao Juizado 

apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salário mínimos.2 - A necessidade de realização de PERÍCIA 

técnica contábil não influi na fixação da COMPETÊNCIA do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.3 - Em vista da improcedência do pedido 

formulado no IRDR n. 85560/2016, a COMPETÊNCIA para o processo e o 

julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública”. 

(TJMT, N.U 1000888-13.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado 

no DJE 14/05/2019) – destaquei “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE 

OSÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. PERDA SALARIAL. 

PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. 

Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora de incorporação a 

diferença obtida da conversão dos seus vencimentos em URV (Unidade 

Real de Valor) quando da implementação do Plano Real. 2. Este Colégio 

Recursal já se posicionou em casos similares acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica contábil específica para aferir a alegada 

perda salarial. RECURSO INOMINADO PROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA 

A DRA. THAÍS.” (Recurso Cível Nº 71007123649, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 28/03/2018)- destaquei. Desta feita, nomeio como perito o 

Escritório de Contabilidade Real Contabilidade, que deverá apresentar o 

laudo, em 30 dias. O perito deverá ser advertido quanto ao cumprimento 

do artigo 473 do CPC/2015, o qual passo a transcrever: “Art. 473. O laudo 

pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise 

técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método 

utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - 

resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1º No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2º É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Desde já, arbitro o 

montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, 

em obediência ao quanto disposto no item 1 da Tabela de Honorários 

Periciais da Resolução 232/2016/CNJ. Deverá o Senhor Perito apresentar 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias úteis depois de realizada a 

perícia, preenchendo o formulário de quesitos unificados conforme 

Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda responder aos 

quesitos apresentados pelo pelas partes, caso existente. Intime-se, via 

DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora sobre o teor da presente decisão, 

bem como que apresente os quesitos nos prazo legal. Posteriormente, 

INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar data para a 

realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2º 

do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com comprovação 

de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 
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para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. Intimem-se perito médico para que agende data para 

realização da perícia, intimando-se as partes da data designada, 

observando-se que os quesitos formulados pelas partes, caso existente,. 

Apresentado o laudo, as partes para que se manifestarem acerca dos 

trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do 

Rio Claro/MT, 12 de fevereiro de 2020. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-29.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AYRES GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 8010316-29.2015.8.11.0033. AUTOR(A): JOSE AYRES 

GOMES FILHO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo postulado no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-67.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CHRUSCZAK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000968-67.2019.8.11.0033 REQUERENTE: SERGIO 

CHRUSCZAK REQUERIDO: RIO CLARO TURISMO LTDA - ME SENTENÇA 

Visto, Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por SERGIO CHRUSCZAK, 

em face de RIO CLARO TURISMO LTDA - ME, em que a parte autora 

requer a procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida 

ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência da 

emissão de seis cártulas de cheque de titularidade da parte requerida. 

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, passo a analise do 

mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Sucinto relatório. Fundamento e decido. No mérito, a ação merece ser 

julgada procedente. Compulsando os autos, verifico que o pedido inicial 

baseia-se em prova documental inequívoca, consubstanciada no cheque 

n. 002155 no valor de R$ 20.00,00 (vinte mil reais) devolvido pelo motivo 

12 (sem provisão de fundos segunda apresentação), devidamente 

assinado pelo requerido, o que confere segurança ao Juízo de que o 

débito não foi pago no período indicado na inicial. Registra-se, ainda, que o 

autor de ação de cobrança baseada em cheque prescrito não precisa 

comprovar a causa debendi, consoante pacífico entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE 

PRESCRITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADAS - NO MÉRITO, PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL, COM 

DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. A audiência preliminar não é obrigatória quando presentes 

as condições necessárias ao julgamento antecipado da lide. Conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o autor de ação de cobrança 

baseada em cheque prescrito não precisa comprovar a causa debendi, 

circunstância que, aliada à inexistência de alegação de causa extintiva ou 

modificativa do direito pleiteado, autoriza o julgamento antecipado da lide, 

com a procedência do pedido, não havendo que se falar em nulidade da 

sentença por cerceamento de defesa.” (TJMT, Ap 87716/2011, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/02/2012, Publicado no DJE 07/02/2012) Desse modo, 

estando a petição inicial instruída com o cheque em cobrança e não tendo 

sido arguido a existência de dolo, simulação, coação, fraude ou qualquer 

outra causa extintiva ou modificativa do direito pleiteado, forçoso é a 

parcial procedência da inicial. Com relação ao termo inicial para incidência 

das correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida, Rio Claro Turismo LTDA - ME, ao pagamento da quantia 

resultante da emissão do cheque n. 002155 no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o 

inadimplemento. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-21.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGILENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que se 

manifeste acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010690-16.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(s) Excelentíssimo(s) advogados da parte autora para que se 

manifeste(m) acerca da penhora negativa (BACENJUD), no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-33.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAURO COELHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que se 

manifeste acerca da penhora BACENJUD negativa, no prazo de cinco 

dias.
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Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 6/2020-DF-VR

O Doutor Ivan Lucio Amarante, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor PEDRO VAZ DA SILVA NETO, Analista 

Judiciário, matrícula 34110, designado Gestor Judiciário da Segunda Vara 

Cível e Criminal desta Comarca de Vila Rica por meio da Portaria de nº 

85/2018 - CNPar , solicitou a dispensa da Função de confiança.

 RESOLVE:

REVOGAR a portaria de nº 85/2018 - CNPar, na qual designou a 

servidor(a) PEDRO VAZ DA SILVA NETO matrícula 34110 , para exercer a 

Função de Gestor Judiciário da Segunda Vara Civel e Criminal de Vila Rica, 

a partir de 14 de fevereiro de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 12 de fevereiro de 2020.

Ivan Lucio Amarante

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 7/2020-DF-VR

O Doutor Ivan Lucio Amarante, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Clarice Viega, Técnica Judiciária, 

matrícula 11993, designada por meio da Portaria de 086/2018-CNPar como 

Gestor Administrativa II, estará assumindo a função de Confiança de 

Gestora Judiciária Substituta da Segunda Vara Cível e Criminal desta 

Comarca de Vila Rica.

RESOLVE:

REVOGAR a portaria de 086/2018 - CNPar, na qual designou a servidora 

CLARICE VIEGA, técnica judiciária, matrícula n. 11993, para exercer, o 

cargo de confiança de Gestora Administrativa II, a partir de 16 de fevereiro 

de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 12 de fevereiro de 2020

Ivan Lucio Amarante

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2127 Nr: 66-16.2001.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMENES NERES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

TEREZINHA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - 

OAB:5.023/MT, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4.198/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 732/733, expeça se o necessário.

 Intime-se, atentando que a parte executada goza de prerrogativa de 

intimação pessoal.

 Depois de informado o pagamento, expeça-se o necessário para fins de 

levantamento da quantia depositada.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62835 Nr: 2710-67.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEON BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Autos ID N.º 62835.

Vistos.

Considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

apresentada pelo Ministério Público (fls. retro), bem como o requerimento 

de designação de audiência para sua ratificação, designo audiência para 

oferecimento do benefício, para o dia 13 de março de 2020, às 15h30min 

(horário de Cuiabá/MT).

Intime-se o Ministério Público e o Denunciado, sendo o denunciado 

residente em outra Comarca, expeça-se Carta Precatória de intimação 

para a audiência.

Às providências.

Vila Rica - MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 1014-64.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CREDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 58, vez que é obrigação e compete a parte 

apresentar o endereço do polo passivo.

No mais, intime-se pessoalmente a parte Requerente, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar os endereços dos Requeridos, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14383 Nr: 1959-32.2007.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUETI UTUMI, MIEKO UTUMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA, IRENE 

TEREZINHA CORCHELI GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANASTACIO DA SILVA - 

OAB:25.912/PR, JOSÉ ORLANDO MURARO SILVA - OAB:772/RO, 

LICÍNIO CARPINELLI STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE 

FARIA FIGUEIREDO - OAB:11.520/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO FELDMANN SCHNAID 

- OAB:29491/PR, DAVID OLIVEIRA GOUVEA JUNIOR - OAB:, MAURICIO 

FELDMANN DE SCHNAID - OAB:4293/PR, RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A

 Neste sentido, não sendo os embargos de declaração o meio para se 

rediscutir a matéria, deve o mesmo ser rejeitados, conforme jurisprudência 

recentíssima do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

REJEITADO. Para que sejam cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. 

Sendo interposto com o fim especifico de rediscutir a matéria, os 
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embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de 

declaração é meio adequado para o simples objetivo de prequestionar 

matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.” (ED 

89040/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

08/11/2018). Desta maneira, com base nos fatos e fundamentos 

apresentados, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM 

REJEITO-OS, nos termos do §5° do artigo 1.024 do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 1446-88.2012.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

OAB:1729831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 Autos Cód. 41804.

Vistos.

Postergo a análise dos Embargos de Declaração, e DETERMINO a remessa 

dos autos ao Contador Judicial, para elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, primeiramente ao embargado e, em seguida ao embargante.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43491 Nr: 691-30.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA DE FÁTIMA NEGRÃO 

MARCELO - OAB:325.574, IRINEU MARCELO - OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 43491.

Vistos.

Cadastre-se o presente feito, como Cumprimento de Sentença.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos, conforme determinado na sentença transitada 

em julgado.

Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, primeiramente à parte requerente e em seguida ao INSS.

Havendo resposta, ou não, certifique-se e voltem- me os autos conclusos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59344 Nr: 863-30.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO MARCELINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o postulado às fls. 60/64, com fundamento no artigo 4º do 

Decreto-Lei n. 911/69 com redação dada pela Lei n. 11.043/2014, 

convertendo a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução por 

Quantia Certa....Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no 

Distribuidor, e retifiquem-se a autuação e registros cartorários. Nos 

moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se a 

parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, consignando-se que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC).Caso não 

haja pagamento no prazo estabelecido, proceda o Senhor Oficial de 

Justiça com a penhora dos bens dados em garantia, efetuando-se a sua 

avaliação, com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte 

Executada dos atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se 

tratando de bem imóvel, em observância a ordem de preferência disposta 

no art. 835, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que, a dívida é 

fundada em título com garantia.Em não sendo localizados bens passíveis 

de penhora da parte Executada, intime-se a parte Exequente a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para 

recolher as custas de diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de não cumprimento de mandado, devendo, ainda, a 

Secretaria Judicial guardar observância aos endereços dispostos nos 

autos à fl. 02.O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46829 Nr: 861-65.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.M DO PRADO CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54324 Nr: 1180-62.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINO PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57652 Nr: 2797-57.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. BOGONI ME, ADILSON RIBEIRO DE 

ALMEIDA, RICARDO ALVES DOS SANTOS, DINARTE CARLOS BOGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 57652.

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Exrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de D. C. BOGONI ME, ADILSON 
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RIBEIRO DE ALMEIDA, DINARTE CARLOS BOGONI e RICARDO ALVES 

DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 6/38.

Recebida a inicial, fls. 39, foi determinado a citação dos Executados, 

sendo às fls. 44/45, citado somente o Executado D. C. Bogoni ME, na 

pessoa de Dinarte Carlos Bogoni.

Antes da citação dos demais Executados às fls. 56/57, as partes 

requereram a homologação do acordo firmado extrajudicialmente e a 

extinção do feito, considerando que os Executados efetuaram 

integralmente o pagamento da dívida cobrada nos presentes autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Haja vista a manifestação juntada às fls. 56/57, na qual informa que as 

partes efetuaram acordo extrajudicialmente, e os Executados realizaram o 

pagamento da dívida cobrada nos autos, não vejo óbice quanto a sua 

homologação.

Diante disso, HOMOLOGO O ACORDO efetuado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e JULGO EXTINTO, os presentes autos, nos termos do Art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Transitada em julgado a presente decisão, proceda ao arquivamento do 

feito com as providências necessárias.

Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60315 Nr: 1355-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BANDEIRA AGUIAR COMERCIO ME, 

DIULIANO DIAS SOBRINHO, JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, ANA WILMA DOS 

ANJOS BATISTA, MARIQUEZE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 60315

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 48, vez que é obrigação e compete a parte 

apresentar o endereço do polo passivo.

No mais, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 11903 Nr: 1925-91.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEITE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 Autos Cód. 11903.

Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de Sentença proposto pelo autor da 

ação em face do INSS (fl. 190/192).

A autarquia ré, em sede de Impugnação à Execução, alegou excesso de 

execução e apresentou novo cálculo (fls. 195/198), sendo em seguida, a 

parte Exequente intimada, ao que concordou com o cálculo apresentado 

pela autarquia ré (fl. 201/202).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, verifica-se que a exequente concordou com 

o cálculo apresentado pelo executado.

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos HOMOLOGO o cálculo de fl. 

196/197 JULGANDO PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, 

nos termos do art. 487, III, do CPC, bem como, determino que a execução 

recaia sobre a importância de R$ 123.954,69 (cento e vinte e três mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) de 

parcelas atrasadas e R$ 2.314,60 (dois mil trezentos e catorze reais e 

sessenta centavos) de honorários de sucumbência.

 Transitada em julgado a sentença, DETERMINO:

I - Considerando que os valores são superiores a 60 (sessenta) salários 

mínimos, expeça-se ofício requisitório de Precatório ao Presidente do 

Tribunal de Justiça (artigo 100, da CF e artigo 535, § 3º, I, do CPC), no 

valor discriminado acima.

II – Devidamente informado o pagamento, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 23912 Nr: 1083-38.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA ALMEIDA DE BRITO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 23912.

Vistos.

 DEFIRO o pedido de fls. 83, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

em favor do D. Advogado, conforme requerido na petição.

Efetuado o levantamento e não havendo nenhum requerimento, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42266 Nr: 1940-50.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Código nº 42266

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, do 

Estatuto do Desarmamento), constando como Autor do Fato Raimundo 

Pereira da Silva.

 Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do Acusado às fls. 112.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. 112, em que consigna que 

o suposto Autor do fato foi beneficiado em audiência com a suspensão 

condicional do processo, bem como cumpriu integralmente as condições 

estabelecidas.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade de Raimundo Pereira da Silva, em relação aos fatos narrados 

nos presentes autos, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a transferência do numerário 

recolhido aos autos a título de fiança, devendo ser destinado ao Conselho 

da Comunidade de Vila Rica/MT, conforme fixado na audiência de 
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suspensão condicional do processo (fls. 110-v).

No mais, estando encerrada a prestação jurisdicional nos presentes 

autos, DETERMINO que as munições apreendidas e descritas na Ficha de 

fls. 85, sejam encaminhadas ao Comando do Exército, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, conforme prevê o art. 25 da Lei nº 10.826/03, 

caso ainda não tenham sido encaminhadas, certificando-se.

Por fim, determino a destruição do objeto também apreendido e descrito na 

ficha de fls. 85 (01 canivete), devendo ser certificada tal providência.

Cumpridas as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43906 Nr: 794-37.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Alves Vieira ME, Marlene Alves Vieira 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 43906

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43910 Nr: 799-59.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. DE SOUZA - ME, MEIRIMAR JOSÉ DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 43910

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 45/46, vez que é obrigação e compete a parte 

apresentar o endereço do polo passivo.

No mais, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44801 Nr: 1765-22.2013.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 Autos Cód. 44801.

Vistos.

Primeiramente, trasladem-se as peças/cópias necessárias aos autos 

principais em apenso (Cód. 41328), incluindo a presentes decisão, 

arquivando-se os presentes com as baixas necessárias.

Após, naqueles autos (Cód. 41328), considerando o teor da Certidão de 

fls. 56, na qual informa que o valor da RPV foi transferido/devolvido para a 

conta Única do Tesouro Nacional, DETERMINO a expedição de nova RPV.

Com o pagamento, proceda-se a transferência do numerário para a conta 

informada às fls. 50/51, em seguida, arquivando com as baixas devidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 2041-53.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEIDE LIMA DE ARAUJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 45073

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 105, vez que é obrigação e compete a parte 

apresentar o endereço do polo passivo.

No mais, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47337 Nr: 1265-19.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO, OTÁVIO 

CORREIA DO PRADO, LUIMAR MENDES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

JOSE HENRIQUE SOUZA VIGO - OAB:17074.A/Mt, VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA - OAB:18714-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 47337

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 125/125v, vez que é obrigação e compete a 

parte apresentar o endereço do polo passivo.

No mais, intime-se a parte Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 50173 Nr: 930-63.2015.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALVA ALMEIDA DE BRITO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 Autos Cód. 50173.

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 14/15, e em seguida 

arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50993 Nr: 1293-50.2015.811.0049

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO JAIR LYRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, FABIANA SOUZA XAVIER - OAB:13.649/SC, FABIANI 

ROCHA GUEDES - OAB:16.557/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 50993

Vistos.

 Considerando a decisão que acolheu o arquivamento proposto pelo 

Ministério Público nos autos em apenso (código n.º 52247), dê-se vista 

dos autos ao Parquet, para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53788 Nr: 950-20.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEW, ABEW, DEDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:23.647-A/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Autos n.° 53788

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Debora Estrela de 

Freitas e outros em desfavor de Arriel Wagner, todos devidamente 

qualificados.

Após diversas tentativas infrutíferas de intimação da parte Executada, a 

Exequente desistiu da ação, pugnando pela extinção do feito (fls. 99).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. DECIDO.

Sem delongas.

 A Parte Exequente desistiu do procedimento, não vislumbrando este Juízo 

qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção da execução, nos termos 

requeridos.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTA a presente execução, ante 

a desistência da parte Exequente, com fundamento no inciso IV, do artigo 

924 do Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 663 Nr: 1064-42.2005.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA FILHO, CLEOMAR PEREIRA 

MILHOMEN, MARCIO DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3.585-A/MT, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SANTOS - OAB:5.071/MT

 Código n.º 663

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse no feito e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 1410-07.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47412 Nr: 1331-96.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48223 Nr: 1939-94.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMARTINE ANTÔNIO FERNANDES, DELOI 

VENTURIM RESTELATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 185-54.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL /S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALVES DA ROCHA OMIZZOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Loise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifeste se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43537 Nr: 716-43.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL /S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBIANO MAGNOLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25359 Nr: 1758-98.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestem se tem interesse no feito, sob pena extinção do processo sem 

julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13893 Nr: 1471-77.2007.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO ROGOWSKI, RODRIGO ROGOWSKI, 

GERSONITA MEDEIROS DE JESUS ROGOWSKI, LEONARDO ROGOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO ROGOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem se tem interesse no feito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 2599-83.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62835 Nr: 2710-67.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEON BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar o patrono do réu acerca da designação da Audiência de 

Suspensão Condicional do Processo que se realizará no dia 13 de março 

de 2020, às 15h30min (Horário de Cuiabá-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59313 Nr: 844-24.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CÉSAR DE FREITAS, JOÃO CÉSAR DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco)dias, 

informar o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44584 Nr: 1538-32.2013.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VIVELA SOUTO AGROPECUARIA, CLÊNIO 

VILELA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 44584.

Vistos.

Considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, INTIME-SE a 

parte requerente, pessoalmente, para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos moldes do Art. 485, 

inciso III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
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Às providências.

 Vila Rica/MT, 11 de julho de 2019.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43342 Nr: 601-22.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA DE SOUZA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/MT, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos à intimação da parte autora, para, no prazo 

legal, para manifestar-se quanto à contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 1617-45.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MACHADO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, acerca da 

petição de fls. 179/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42707 Nr: 2433-27.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOPES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço do polo passivo, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40039 Nr: 2198-94.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVAIDES DE MOURA FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, acerca da 

petição de fls. 187/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43340 Nr: 599-52.2013.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIVA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHEIMY STEPHANE MENDONÇA - 

OAB:27.027/O, JULIA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, acerca da 

petição de fls. 168/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9293 Nr: 1252-35.2005.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSUITA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIMAR ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 9293

Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte Requerente 

pessoalmente e o Advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem se tem interesse no feito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Vila Rica - MT, 10 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12102 Nr: 2118-09.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 12102.

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 114/115, expeça-se RPV nos moldes informados 

no Ofício de fls. 110.

Após, com o pagamento, proceda-se a transferência do numerário para a 

conta informada às fls. 114/115, e em seguida arquive-se os autos, com 

as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 829-70.2008.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ CARDOSO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 15465.

Vistos.
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 Intime-se a autarquia ré, com envio/carga dos autos, para manifestar 

sobre o pedido de habilitação e documentos juntados às fls. 128/147, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 1240-45.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA DE FATIMA NEGRÃO 

MARCELO - OAB:325574/SP, IRINEU MARCELO - OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 20983.

Vistos.

Considerando o teor da Certidão de fls. 108, na qual informa que o valor 

da RPV foi transferido/devolvido para a conta Única do Tesouro Nacional, 

DETERMINO a expedição de nova RPV.

Após, com o pagamento, proceda-se a transferência do numerário para a 

conta informada às fls. 104/105, em seguida arquive-se os autos com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 46821 Nr: 859-95.2014.811.0049

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Autos Cód. 46821.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento Sentença ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em favor da adolescente Juliana Haas de Abreu, representada 

por sua genitora Ires Maria Haas, em desfavor de Alcides Pereira Abreu, 

todos devidamente qualificados nos autos.

O pedido de cumprimento de sentença, referente ao recebimento de 

prestação alimentícia foi recebido e determinado a intimação do Executado 

(fls. 45).

Após a citação do Executado, a adolescente, que já atingiu a maioridade 

(19 anos), informou nos autos que o Executado, tem efetuado o 

pagamento dos débitos alimentares, não restando nenhuma prestação 

pendente (fls. 50).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu a 

extinção dos presentes autos, ante a quitação do débito alimentar cobrado 

nos presentes autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Durante a regular tramitação dos autos, a parte Exequente informa que o 

Executado liquidou a dívida (fls. 50), aplicando-se o disposto no inciso II, 

do artigo 924, in verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

...

II – a obrigação for satisfeita...”

Nestes termos, satisfeita a obrigação objeto desta execução, deve o 

processo ser extinto.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56871 Nr: 2441-62.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVÂNIO GLÉSIO RODRIGUES LEITE, JOSE 

MARTINIANO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Autos ID N.º 56871.

Vistos.

Às fls. 203, se encontra juntada certidão, a qual certificou o trânsito em 

julgado do acórdão que proveu o Recurso de Apelação, absolvendo o 

denunciado.

Em razão da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca o recurso de 

Apelação fora feito por advogado nomeado assim, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao D. Advogado, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL, OAB nº 8.957, que fixo em 02 (duas) 

URHs, devendo o Sr. Gestor emitir a certidão necessária.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, em seguida 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68407 Nr: 186-29.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FURTADO VIEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAFRA DE SOUZA - 

OAB:164.13/MG, BRUNA FURTADO VIEIRA MACHADO - OAB:164.184, 

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Código nº 68407

Vistos.

 Trata-se de requerimento formulado pela Defesa do Acusado, a qual 

requer o parcelamento em 04 (quatro) prestações de R$ 500,00 

(quinhentos reais) o valor pecuniário assumido, juntando, desde já, o 

comprovante de depósito da primeira parcela (fls. 76).

Considerando a manifestação favorável do D. Representante do Ministério 

Público, defiro o pedido da Defesa do Acusado, com a advertência de que 

eventual descumprimento, o curso da ação penal será retomado.

No mais, permaneçam os autos suspensos até o decurso do período 

probatório, após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71875 Nr: 2315-07.2019.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER ARISTIDES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado por 

WAGNER ARISTIDES MACIEL, devidamente representado, sob o 

argumento de que não existem motivos para que seu aparelho celular 

(Sansung A 5.6, cor preta, fundo vidro) permaneça apreendido, uma vez 

que o D. Representante do Ministério Público, por ausência de indícios 

suficientes de autoria, deixou de oferecer denúncia em face do 

Requerente.

 O Parquet opinou pelo indeferimento do pedido, aduzindo que foi 

instaurado um novo inquérito policial em face do Requerente e outros 

investigados, para fins de apurar a participação destes no delito penal em 

comento, e ainda, que o Requerente se quer juntou aos autos 

documentação que comprove ser ele o proprietário do aparelho telefônico 

apreendido, sendo de interesse do feito sua apreensão (fls. 07/11).

É o relatório. DECIDO.

Sem delongas.
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Conforme se depreende dos documentos juntados pelo Representante 

Ministerial, as investigações em face do Requerente ainda não cessaram e 

a apreensão do aparelho telefônico permanece sendo de interesse ao 

processo, uma vez que poderá contribuir para melhor elucidação dos 

fatos; ademais, corroborando a isso, verifico que o Requerente deixou de 

juntar qualquer documento que comprove ser o real proprietário do bem 

reivindicado.

Ante o exposto e os fundamentos acima, e em consonância com o 

Parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido.

Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Após, em nada sendo requerido, arquivem-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000654-18.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 12 de fevereiro de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000043-31.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. P. D. A. G. (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. L. (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000043-31.2020.8.11.0035. AUTORIDADE: 

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO GARÇAS FLAGRANTEADO: 

SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO para que a criança Breno Henrique Arruda Costa Leite 

possa visitar o genitor Sebastião Javanu Costa Leite, que atualmente está 

segregado na Cadeia Pública local. Instado a se manifestar, o MPE pugnou 

pela concessão da autorização da visita pleiteada (ID). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Do cotejo dos autos, observa-se 

que o pedido de autorização de visitas, recai sobre a criança Breno 

Henrique Arruda Costa Leite, filho biológico do detento Sebastião Javanu 

Costa Leite, é o que depreende da certidão de nascimento do menor e 

termo de guarda, juntados aos autos, respectivamente nos IDs 28983092 

e 28983093. Dessa forma, ainda que o pedido tenha sido indeferido na 

esfera administrativa, havendo relação de parentesco entre o detento e a 

criança, de rigor a procedência do pedido inaugural, isso porque, existe 

comprovação do vínculo biológico entre ambos, sendo desarrazoado 

obstar o ingresso da criança no estabelecimento prisional, sobretudo 

porque o afastamento do convívio poderia acarretar prejuízos para ambos. 

Logo, não evidenciado no caso concreto risco à segurança e à 

integridade física do menor, a autorização para o filho biológico visitar o 

detento no estabelecimento prisional deve ser concedida em razão da 

proteção constitucional da entidade familiar através do afeto e da garantia 

de manutenção dos laços familiares. Ademais, tal medida vai ao encontro 

do disposto no artigo 41, inciso X, da LEP, que garante ao preso o direito 

de visita de familiares e amigos, que tem como finalidade auxiliar sua 

ressocialização, embora não seja um direito absoluto. Dessa forma, nos 

termos da quota ministerial, bem como diante da comprovação de vinculo 

biológico entre a criança e o detento, AUTORIZO a visita da criança Breno 

Henrique Arruda Costa Leite ao detento SEBASTIÃO JAVANU COSTA 

LEITE, atualmente recolhido na Cadeia Pública local. Ciência ao MPE e à 

Defesa Técnica. Comunique-se a Diretora da Cadeia Pública acerca da 

presente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000299-08.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PINTO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANIRA PESSOA BOTELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE ALTO GARÇAS Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 31.03.2020, às 15h00min horas (MT). ALTO 

GARÇAS, 12 de fevereiro de 2020. NAIARA RODRIGUES GOES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: Rua Dom Aquino, 383, 

Centro, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 

34712508

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000299-08.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PINTO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANIRA PESSOA BOTELHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando o quanto disposto no art. 334, §§ 4º e 5º, do 

CPC, MANTENHO integralmente a decisão proferida no ID 20763607. Para 

tanto, REMETA-SE o presente feito ao CEJUSC, com o fim de convidar as 

partes e seus advogados para Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro. No mais, cumpra-se integralmente decisão retro. 

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33230 Nr: 1630-52.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselito Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35049 Nr: 990-15.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 708 de 925



 PARTE AUTORA: Neide Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45207 Nr: 1666-89.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etelvina Maria Bergoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, responda ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61556 Nr: 498-47.2019.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CANINDE DE LIMA, WANDERSON 

URTADO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao MPE para cientificá-lo da 

juntada de carta precatória, ref. 115, bem como manifestar se ainda há 

interesse na inquirição da testemunha Fernando P. Chaves.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34803 Nr: 800-52.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPVs expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44744 Nr: 1459-90.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLAS SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Dada a palavra ao Advogado da parte Requerente, assim manifestou-se: 

“MMª. Juíza, requeiro a suspensão do processo por trinta dias para 

tentativa de solução amigável da lide. Termos em que, pede deferimento.” 

Dada a palavra ao Advogado Dativo, assim manifestou-se: “MMª. Juíza, 

c o n c o r d o  c o m  a  s u s p e n s ã o  d o  f e i t o .  P e d e 

deferimento.”DELIBERAÇÕESEm seguida a MMª. Juíza de Direito deliberou: 

“Vistos, etc. Considerando a ausência justificada do Defensor Público 

atuante na Comarca consoante Ofício juntado aos autos, nomeio o douto 

advogado, Dr. Andrpé Fortini Mateus AO/MT N°17.581-0, para defesa dos 

interesses da parte requerida, razão pela qual arbitro honorários 

advocatícios no importe de ½ URH, devendo a Secretaria expedir a 

respectiva certidão. Acolho o requerimento das partes para tentativa de 

solução consensual da demanda. Para tanto, suspendo o processo por 

trinta dias. Decorrido o prazo retro, intimem-se as partes para 

manifestação. Sem alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.Lido e achado conforme, nada mais havendo a consignar, por 

mim, Núbia Castro, estagiaria, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de 

Direito_______________________________________________________

__Dr. Quênesse Dyogo do Carmo Dr. André Fortini MateusAdvogado 

A d v o g a d o 

Dtivo________________________________________________________ 

Wallas Silva de SouzaAntônio de Souza Araújo RequerenteRequerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5706 Nr: 809-29.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHIAS GONÇALVES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Carvalho Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856-MT, José Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3.103 - A-MT, 

Lílian dos Santos - OAB:6.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Decisão->DeterminaçãoVistos, etc. Sobre o pedido de SUBSTITUIÇÃO DA 

PENHORA, a teor do art. 847 do CPC, “O executado pode, no prazo de 10 

(dez) dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.”Ao debruçar sobre o texto normativo, a 

doutrina destaca:“Em primeiro lugar, é preciso demonstrar que a 

substituição não trará prejuízos ao exequente. Não se deve aceitar troca 

por bens cuja comercialização seja difícil, lenta ou deveras onerosa, 

porquanto lesiva aos interesses do credor. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, 

Leornado C. Da; BRAGA, Paula S.; OLIVEIRA, Rafael A. de. Curso de 

Direito Processual Civil: Execução. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2017).No 

caso em tela, o pedido de substituição realizado pela executada ocorreu 

fora do prazo legal. Além disso, a modificação trará prejuízos ao 

exequente, porque o bem ofertado é de difícil comercialização, ante a 

desvalorização do modelo (mais de 12 de circulação), bem ainda, por se 

tratar de equipamento de utilidade específica e limitada, o que acaba por 

dificultar ou inviabilizar a satisfação do crédito exequendo. Ademais, 

sequer há prova da propriedade do maquinário ofertado, tampouco de 

laudo de avaliação que indicasse com precisão o valor de mercado do 

maquinário. Assim, o pedido não merece acolhimento.Lado outro, DEFIRO o 

pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, a fim de encontrar valores e 

ativos financeiros suficientes para satisfazer a obrigação exequenda, 

haja vista que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira detém preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados (inciso I e §1º do art. 835, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8650 Nr: 817-35.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Chaves de Macedo, Érica Lange de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivete Calvo Balbinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUZA BRITO 

FILHO - OAB:

 Decisão->Determinação->Bloqueio/penhora on lineVistos, etc.1. Tendo em 

vista que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira detém preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados (inciso I e §1º do art. 835, CPC), DEFIRO o pedido de pesquisa 

via sistema BACENJUD a fim de encontrar valores e ativos financeiros 

suficientes para satisfazer a obrigação exequenda.2. Sem dar ciência à 

parte contrária, providenciar-se-á, a tentativa de PENHORA ONLINE, via 

sistema BACENJUD, bloqueando os valores constantes nas contas 
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vinculadas ao CPF/CNPJ da parte executada, até o limite do débito 

perseguido na execução, juntando-se aos autos cópia da operação. 3. 

Sendo frutífera a diligência, ainda que parcialmente, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 854, § 3º do CPC. No caso de o devedor não ter procurador 

constituído nos autos, este deverá ser intimado pessoalmente, por meio de 

carta com aviso de recebimento.4. A intimação do devedor será 

dispensada em caso de bloqueio de quantia ínfima, compreendida esta 

como aquela incapaz de cobrir o valor das custas e despesas 

processuais (art. 836 do CPC), a qual será desbloqueada e restituída à 

conta de origem pelo juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5322 Nr: 536-50.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralina Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017, do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito a parte autora para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca das RPV Complementar expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11116 Nr: 123-95.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657/B e 8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 .Defiro o requerimento de prosseguimento do feito, bem como nova 

pesquisa via sistema BACENJUD a fim de encontrar valores e ativos 

financeiros suficientes para saldar o débito exequendo remanescente, eis 

que o dinheiro detém preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados (art. 835, do CPC). Proceda-se a tentativa de PENHORA 

ONLINE, via sistema Bacenjud, bloqueando os valores constantes nas 

contas do executado BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ sob o 

nº60746948000112, até o limite de R$ 5.568,38 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) nos termos da planilha de 

cálculos atualizada (fl. 146), juntando-se aos autos cópia da 

operação.Caso frutífero o bloqueio, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – comprovando que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Se vier aos autos 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e FAÇAM-ME 

conclusos.REJEITADA ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, TRANSFIRA o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 95-83.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Paz Ferreira Leobet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA - 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da CNGC, cumprindo a determinação(Ref.30), IMPULSIONO o 

feito as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45384 Nr: 1768-14.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, às partes para manifestação, no prazo comum de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34854 Nr: 845-56.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-35.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI EMMEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIDE VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovente, por intermédio do 

seu representante legal, para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Alto Garças, 12 

de fevereiro de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000105-94.2020.8.11.0092
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Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. B. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante o teor da certidão acostada aos autos, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal. ALTO TAQUARI, 12 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 25-60.2014.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Martins Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Considerando que o réu, a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia 

não foram localizadas para intimação, cancelo a audiência designada para 

o dia 20/02/2020.

Intime-se o advogado dativo.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, 

inclusive quanto à eventual ocorrência da prescrição virtual.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35698 Nr: 1018-69.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elciano Coimbra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do acusado, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, VI, ambos do Código Penal, 

em decorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva.Determino a 

restituição do valor pago a título de fiança em favor do réu. Intime-o para 

informar nos autos os dados da conta bancária para transferência, 

ficando desde já deferida a expedição do respectivo alvará.Arbitro 

honorários em favor do advogado nomeado para defesa do réu, Dr. Edson 

Roberto Castanho, no importe equivalente a 2 (DUAS) URH’s, a serem 

custeadas pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Fica cancelada a audiência designada para o dia 

20/02/2020.Intimem-se as testemunhas (policiais civis), o réu e o 

advogado dativo sobre o cancelamento.Ciência ao MP.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42632 Nr: 1473-63.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Juliano dos Santos Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta antecipo a 

audiência para o dia 19/02/2020, às 12h30min (MT).

Comunique-se a Cadeia Pública de Alto Garças (local onde o réu está 

preso).

Oficie-se ao Juízo Deprecado de Rondonópolis verificando a possibilidade 

de agendamento da videoconferência para oitiva da testemunha Rodrigo 

Oliveira para a data e horário acima estipulado.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 1772-06.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta redesigno a 

audiência para o dia 18/03/2020, às 14 horas (MT).

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 251-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA BARBOSA ME (KAYABI PALACE 

HOTEL), ZULMIRA BARBOSA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para intimar o adjudicatário do bem a 

comparecer na secretaria do juízo para assinar o Auto de Adjudicação já 

expedido, bem como a parte executada sem assim o quiser.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42632 Nr: 1473-63.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Juliano dos Santos Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico que deixei de expedir mandado para as testemunhas de defesa, 

em razão da certidão juntada na ref. 43.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-177 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000116-26.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000116-26.2020.8.11.0092. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: JOSE CARLOS MOREIRA DOS SANTOS 1) Presentes os 

pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação 

penal, além da justa causa, RECEBO a DENÚNCIA. (art. 396 do CPP). 2) 

Proceda-se a CITAÇÃO do(s) denunciado(s) para responder(em) à 

acusação, por escrito, através de Advogado, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 396-A do CPP), devendo o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo(s) se 

possui(em) condições para contratar(em) advogado. Em caso negativo, 
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volte concluso para nomeação de defensor dativo para representá-lo(s) 

em Juízo. 3) Conforme exige o artigo 974, inciso II, da CNGC/MT, determino 

a comunicação do recebimento da denuncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, sendo o caso, a Delegacia de Polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC). 4) Ciência ao Ministério Público. ALTO 

TAQUARI, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000010-64.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE NEGRAO DENARDI OAB - MT26951/O (ADVOGADO(A))

DINALDO JOSE PIRES PINTO OAB - 019.708.189-48 (REPRESENTANTE)

LUCIA VACCARO FURTADO OAB - 535.384.041-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000010-64.2020.8.11.0092. 

REPRESENTANTE: DINALDO JOSE PIRES PINTO, LUCIA VACCARO 

FURTADO REQUERIDO: ESTE JUÍZO Trata-se de pedido de Retificação de 

Registro Civil ajuizado por José Ricardo Vaccaro Pires, devidamente 

representado por seus genitores Dinaldo José Pires Pinto e Lucia Vaccaro 

Furtado, ambos devidamente qualificados. Afirmam que o requerente é 

seu filho por força de sentença proferida em Ação de Adoção que 

tramitou perante este juízo (autos nº 891-10.2010.811.0092). Contudo, 

recentemente, o requerente necessitou de serviços médicos na Comarca 

de Alto Garças/MT, onde reside atualmente, sendo que ao tentarem 

atendimento, o mesmo lhe foi negado pelo plano de saúde em razão do 

erro material quanto ao nome do genitor do menor no registro civil, uma 

vez que nele consta erroneamente o nome de seu genitor como Dinalvo 

José Pires Pinto, sendo que o nome correto é Dinaldo José Pires Pinto. Ao 

final, requereu a retificação do assento de nascimento do requerente para 

que passe a constar o nome correto de seu genitor, qual seja DINALDO 

JOSÉ PIRES PINTO. A inicial veio instruída com documentos. O Ministério 

Público manifestou-se favorável ao pleito. É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, analisando os autos, verifico a desnecessidade de 

designação de audiência e produção de outras provas, sendo o caso de 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. A 

possibilidade de restauração, retificação ou suprimento de assentamento 

no Registro Civil está prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos. No 

caso em tela, entendo que o erro material constante na sentença proferida 

na Ação de Adoção nº 891-10.2010.811.0092 restou claro com a 

apresentação dos documentos pessoais anexos pelo genitor do 

requerente, uma vez que naqueles autos o constou como Dinalvo, sendo 

que o nome correto é Dinaldo, sendo, portanto, suficiente para justificar a 

retificação. Até porque, na prática, a alteração pleiteada não gera 

qualquer vantagem aos autores e prejuízos a terceiros. Por outro lado, 

com a alteração, o autor finalmente poderá realizar a consulta médica 

utilizando-se de seu plano de saúde. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente 

o pedido para determinar a RETIFICAÇÃO do Assento de Nascimento do 

autor JOSÉ RICARDO VACCARO PIRES, passando a constar o nome 

correto de seu genitor, qual seja DINALDO JOSÉ PIRES PINTO. . SEM 

CUSTAS NEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. . Fica resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, 

expeça-se Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil 

Competente. Após, arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 12 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade intimar a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para se manifestarem acerca da carta 

precatória juntada às fls. 201/203.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46963 Nr: 591-33.2014.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 591-33.2014.811.0084

Código: 46963

Vistos.

No caso, observo que, em relação aos honorários sucumbenciais no 

cumprimento de sentença o artigo 85, § 7º do CPC preceitua que “não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada”.

No caso dos autos, a autarquia apresentou impugnação à ref. 101, 

alegado excesso de execução, entendendo ser indevida a condenação de 

honorários em razão do cálculo apresentado pela contadoria e, 

homologado por este juízo terem os mesmos parâmetros (critério de 

correção monetária).

 Não obstante tal fato, verifico que, diferente do alegado pela autarquia, o 

critério de correção monetária utilizado pela contadoria judicial difere do 

utilizado pela autarquia:

 (Contadoria - DIB e DIP, 19/03/14 e 05/07/16 Correção monetária: Diversos 

III- ... BTN – INPC 03/91 – UFIR (01/92) – IPCA-E (01/00) – TR (07/09 – 

IPCA- E 26/03/2015, Base de cálculo Hon. Advocatícios: R$ 06/2016)

(INSS- DIB e DIP, 19/03/14 e 05/07/16. Correção monetária: Previdenciário 

III+TR(07/09) => [...IGP-DI(05/96) - INPC (04/06) - TR(07/09). Base de 

cálculo Hon. Advocatícios: R$ 06/2016)

Ademais, quando de sua intimação para manifestar quanto ao cálculo da 

contadoria, este manteve-se inerte, conforme certidão de ref. 145, 

restando, assim, presente sua sucumbência, em razão do princípio da 

causalidade.

Verifica-se ainda que o cálculo apresentado pela contadoria judicial, 

encontra-se em consonância com o determinado em sentença (ref. 75).

 Com estas considerações e fundamentos, diante da inexistência de 

contradição, não conheço destes embargos de declaração.

Posto isto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão nele deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido do embargante, por não haver, nenhuma contradição, nos termos 

dos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, razão porque a MANTENHO a 

sentença homologatória nos moldes em que proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 153-02.2017.811.0084

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Della Vedova de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibama - Instituto Bras. Do Meio Amb. E dos Rec. 

Nat. Renováveis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 153-02.2017.811.0084

Código: 51220

Vistos.

 Não obstante, o fato gerador da execução em apenso se deu em 

12/02/2007 (auto de infração ambiental nº 557446-D) e, em razão da 

adesão ao programa de regularização ambiental, ainda, em observância 

ao que preceitua o art. 10 do CPC, os autos de execução foram remetidos 

à exequente para manifestação quanto a petição do executado (ref. 06), 

estando o mesmo em carga à procuradoria da união desde 14/04/2019 

(ref. 23).

 Assim, considerando-se que, a garantia dada a época mostra-se 

suficiente para ressarcir eventuais prejuízos ao demandado e, 

corroborando os fatos atrelados ao caso de que o executado aderiu ao 

programa de regularização ambiental – PRA, vertente se mostra o prejuízo 

a parte autora a manutenção de seu nome no cadin, por uma vez ter 

assegurado a execução, que em tese, teria o inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito.

A teor do disposto na 10.522/2002, in verbis:

 Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove 

que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação 

ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao 

Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos 

termos da lei.

Assim, estando a execução garantida, nos moldes da decisão que deferiu 

a liminar (ref. 49) defiro parcialmente o pedido apresentado à ref. 77 para 

determinar a suspensão do nome do autor do cadastro informativo de 

créditos não quitados- CADIN, até ulterior decisão. Oficie-se o Banco 

Central para que proceda com a imediata suspensão.

Sem prejuízo, tendo em vista o transcurso do prazo de quase 01 (um) ano 

em que os autos de execução em apenso (código 51057), encontra-se em 

carga à exequente, oficie-se a mesmo, requerendo a devolução do mesmo 

no prazo de 10 (dez)dias, sob pena de multa diária de R$: 100,00 (cem 

reais).

 Apiacás/MT, 11 de fevereiro de 2020.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59993 Nr: 1358-95.2019.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesse de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 Autos: 1358-95.2019.811.0084

Código: 59993

Vistos.

Aportou-se aos autos pedido de redesignação apresentado pela defesa 

do denunciado Gesse de Souza, informando a impossibilidade de 

comparecer à solenidade designada para amanhã, 12/02/2020, em razão 

de já ter sido intimado em data anterior a respeito da designação de 

audiência a ser realizado no mesmo dia, referente a processo código: 

183412, que tramita na terceira vara cível da comarca de Alta Floresta-MT.

Assim, defiro o pedido e redesigno a audiência para o dia 25 de março de 

2020 às 16h30min, mantendo inalteradas as determinações anteriores.

 Sem prejuízo, tendo em vista a certidão do oficial de justiça à ref. 34, 

dando conta da impossibilidade de intimar as testemunhas Crenilson 

Moreira de Aimorés e Reginaldo Moreira Moraes em razão de não terem 

sidas localizadas no endereço constantes no autos e, se tratando de 

testemunhas arroladas pela defesa, intime-se o patrono do denunciado 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos os endereços das 

referidas testemunhas.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-68.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000227-68.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

AYMORE Vistos. Aportou-se aos autos pedido de redesignação de 

audiência de conciliação apresentado pela patrona do requerente, 

pugnando pela redesignação da solenidade designada para o dia 

10/03/2020, em razão da mesma ser a única patrona responsável pela 

ação e, pelo fato de que estará ausente da comarca, por já ter viagem 

marcada para a mesma data (id: 29011470). Prevê o código de processo 

civil: Art. 362. A audiência poderá ser adiada: (...) II - se não puder 

comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva 

necessariamente participar; Assim, estando o pedido devidamente 

justificado e, instruído com os comprovantes das passagens aéreas, 

defiro o pedido. Assim, proceda a secretaria da vara com a inclusão do 

feito junto à pauta da conciliadora, mantendo-se inalteradas as 

determinações anteriores. Cumpra-se Apiacás-MT, 12 de fevereiro de 

2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000090-52.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO FLAUZINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000090-52.2020.8.11.0084. REQUERENTE: 

MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA REQUERIDO: EDVALDO 

FLAUZINO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de resolução contratual 

cumulada com reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela 

proposta da MDS Maquinas para construção LTDA em face de Edvaldo 

Flausino da Silva. É o relato do necessário. Decido. De início, verifico que o 

requerente trata-se pessoa jurídica de direito privado, todavia, não há na 

exordial informações do representante, tão pouco documentos de 

identificação do mesmo. Da mesma forma, verifico que a parte autora não 

recolheu às custas e taxas judiciarias. Diante disso, INTIME-SE a 

requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE a exordial, 

trazendo aos autos os comprovantes de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem com regularize a representação da pessoa jurídica, 

aportando aos autos o documento de identificação do mesmo, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do art.321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se Apiacás-MT, 12 de fevereiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59502 Nr: 1043-67.2019.811.0084

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Polícia Rodoviária Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Ferreira Bueno, Nilco de Lima Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 
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CANOVA - OAB:17820, MARCIA REGINA POLIDORIO - OAB:18875/O, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/O, SUELEN DAIANA DE 

ARAÚJO CANOVA - OAB:16.366

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para ciência da audiência designada 

para o dia 18/03/2020 às 15h00min.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25994 Nr: 2037-54.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Rogério Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aulemar Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattas - OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão do senhor meirinho de ref. 17, intimo a parte autora 

para, no prazo legal, informar nos autos endereço atualizado da parte 

requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54557 Nr: 1948-26.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Denise Alves de Lima Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ihanco Moreira Carvalho - 

OAB:MT/ 16.683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Honda Flores 

- OAB:OAB/MS 6171

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62231 Nr: 1250-49.2015.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Margarene Baston Deon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Deon - Espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Em decorrência da informação de ausência de recursos e 

constatada a veracidade, uma vez que a inventariante faz jus ao beneficio 

da justiça gratuita, defiro excepcionalmente o pedido e DETERMINO que a 

juntada da Certidão Negativa de Débitos seja realizada pela própria 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.Quanto ao recolhimento do 

ITCD, dá-se via plataforma eletrônica, motivo pelo qual DETERMINO à 

inventariante que junte ao processo GIA-ITCD e comprovante de 

recolhimento do imposto, caso existente.Sem prejuízo disso, há na inicial 

informação de que os herdeiros FABRÍCIO BASTOS DEON e YASMIM 

BASTOS DEON renunciam/abdicam à herança/quinhão dos bens a que 

teriam direito a receber, devendo os respectivos quinhões hereditários 

retornarem ao monte-mor e serem redistribuídos ao demais herdeiros, 

nesse caso restando somente MARIA MARGARENE BASTOS DEON, 

contudo, verifico ausência de renúncia expressa da herança, qual deve 

ser realizada por meio de Instrumento Público ou Termo Judicial – CC/02, 

art. 1.806.Isso posto, sem prejuízo do decidido suso em relação às 

certidões e recolhimento, DETERMINO que intime a inventariante e os 

interessados para manifestarem quanto à eventual renúncia da herança e, 

em caso positivo, deverão os renunciantes realizarem a renúncia 

expressa por meio de Instrumento Público ou Termo Judicial – CC/02, art. 

1.806.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50337 Nr: 124-66.2012.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenir Ribeiro Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB/MT n.º 8794-A - OAB:DF/MS 7.657/B, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006), bem como para manifestar requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54097 Nr: 1464-11.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, Ana Maria Neves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlandir Augusto de Paiva, Miriam dos Reis 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mirian Costa Cardoso - OAB:6361

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55430 Nr: 280-83.2014.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrinéia Valim Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Leoterio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:13607/MT

 INTIMAÇÃO dos interessados para se manifestarem sobre as 

declarações apresentadas pela inventariante em 7/2/2020 - Ref: 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55502 Nr: 347-48.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Cardoso Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351

 Intimação da parte autora para manifestar acerda da digitalização dos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias, bem como acerca da cota ministerial 

datada de 27/03/2019, fl. 75 do processo físico.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77456 Nr: 2726-54.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Indiavai/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gonçalo Gomes Da 

Silva Junior - OAB:MT - 7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Moreira 

Monteiro - OAB:SP/ 210388, Raphael Roberto Peres Caropreso - 

OAB:SP/ 302934

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51484 Nr: 1347-54.2012.811.0038

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Impertec - Impermeabilizções E Construções LTDA, 

Macario Haeffner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Quirino dos Santos, Presidente da 

Comissão de Licitação do Municipio de Indiavai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Siqueira da Silva - 

OAB:6120, David Celson Ferreira de Lima - OAB:11092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca da digitalização dos autos e eventual 

interesse em manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006), bem como para manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64305 Nr: 1969-31.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSCSdO, KCSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECRETO A REVELIA, de MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA, com 

base no art. 344 do NCPC, sem, contudo, produzir os efeitos que lhe são 

inerentes, por tratar-se o litígio de direitos indisponíveis – NCPC, Art. 345, 

II, razão pela qual DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 5 

de maio de 2020, às 13h30min – NCPC, art. 357, V -, e DETERMINO que 

intime as partes através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso não tenham feito, 

apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – 

NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, (...)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000934-16.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SELIN DE MORAES OAB - MT27073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO QUINTINO FRANCA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-75.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DA CONCEICAO DAMACENA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000735-91.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GOMES DE SOUZA FELISBINO (REU)

AUTO POSTO PIMENTA LTDA (REU)

SELI SOUTO FELISBINO (REU)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001026-91.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. B. (REU)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Expediente

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 735-94.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosantos Produtos Veterinários Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Pio da Silva Campos 

- OAB:7202/MT, Luciana Póvoas Lemos - OAB:7723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGROSANTOS PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ: 06996181000134, Inscrição Estadual: 

13272778-1. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, 

proposta por Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora 

Ltda, em desfavor de Agrosantos Produtos Veterinários Ltda. A 

exequente é credora da Executada na importância 39.792,07, conforme 

cálculo atualizado, diante duplicadas do proprietário da empresa 

Executada Sr. Franclin Alves Barbosa, porém não pagas. Posto isso, o 

presente edital tem finalidade de localização da Executada ( Agrosantos 

Produtos Veterinários LTDA) na pessoa do sócio proprietário Franclin 

Alves Barbosa, para que em 03 ( três) dias efetue pagamento da dívida.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I - DEFIRO o pedido de citação por 

edital, tal qual postulado à fl. 46/47, com prazo de 30 dias, nos termos do 

art. 256, II, do CPC.II - Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio 

como curador especial o i. Defensor Público da Comarca de Arenápolis, o 

qual deverá ser intimado para apresentar defesa no prazo legal. II – 

Escoado o prazo, intime-se o exequente para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar sobre os rumos da execução, sob pena de presunção de 

desistência (art. 485, VIII do CPC). Às providencias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kaike Breno Gonlçalves 

de Oliveira, digitei.

Arenápolis, 30 de janeiro de 2020

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40922 Nr: 936-47.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Willian Tsuyoshi Fujihara-Me, 

Jonathan Willian Tsuyoshi Fujihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo advogado da parte exequente para, no prazo legal, oferecer meios 

ou proceder com o recolhimento do valor da diligência do senhor Oficial de 

Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida, para proceder o mandado de citação do 

executado.Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486 Nr: 200-25.1995.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Cortês Titatto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Pedrollo de Assis - 

OAB:7685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Rachid Murad Filho - 

OAB:6105

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

88,37 (oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 93. Este Valor em parcela única, para 

recolhimento da guia de custas. Obs. Isento de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Origem aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47668 Nr: 661-93.2015.811.0026

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nova Marilândia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo tramita de forma eletrônica, resta 

prejudicado o pedido do autor (ref.: 25), tendo em vista que possui acesso 

a todos os documentos que o compõe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59689 Nr: 2194-19.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Considerando o contido na petição dos Executados (ref.: 33), 

impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, por meio de 

seus Advogados constituídos, via Dje, para manifestação em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 48172 Nr: 922-58.2015.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSFB, VdSF, JVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 2.º, parágrafo 

único, da Lei n.º 8.069/90, JULGO EXTINTO o processo, tão somente em 

relação ao infrator AILTON DE SOUZA FARIA BIDOIA.EXPEÇA-SE carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Passos/MG, com a finalidade de 

realizar audiência de apresentação de João Victor Bortoluzzi.Sem custas 

e despesas processuais (artigo 141, § 2°, do ECA).NOMEIO a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para receber a intimação do réu acerca 

da sentença, nos termos previstos na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu art. 1387 

que será dispensada a intimação pessoal do réu nos casos de sentença 

extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 
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bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato]. Inexistindo 

atuação de Defensor Público, NOMEIO como defensor(a) dativo(a) do(s) 

réu(s) o(a) advogado(a) Dr. CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (OAB 

23680/O) para receber a intimação do menor infrator e seu 

responsável.Ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, 

oficie- à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Diego HartmannJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-27.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO APARECIDO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000155-27.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: BRUNO APARECIDO DE LIMA 

Vistos. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. Para a concessão da liminar com fundamento no art. 3º do 

Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a inadimplência pela parte requerida, tendo a parte requerente cumprido os 

requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Ademais, há receio 

de que a parte requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado 

do bem ou ainda o seu desaparecimento, razão pela qual a liminar 

pleiteada objetiva resguardar a aplicação de seu pretenso direito. Isto 

posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação. Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso 

do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC. Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000215-97.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000215-97.2020.8.11.0026. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: MAFA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 

Para a concessão da liminar com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência pela parte requerida, tendo a parte requerente cumprido os 

requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Ademais, há receio 

de que a parte requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado 

do bem ou ainda o seu desaparecimento, razão pela qual a liminar 

pleiteada objetiva resguardar a aplicação de seu pretenso direito. Isto 

posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação. Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso 

do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC. Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, após efetiva comprovação do pagamento das 

custas e despesas processuais. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000141-43.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO NEVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER MOREIRA DA CUNHA OAB - MT25649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA MATTIOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000141-43.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

HELIO NEVES MENDES REQUERIDO: CRISTIANE APARECIDA MATTIOLA 

Vistos. Inexistindo provas plausíveis para o deferimento de justiça gratuita, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

comprovar documentalmente renda e patrimônio, seus e da família, com 

quem coabita ou da qual é dependente e, ainda, apresentar comprovante 

de isenção de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, ou, no 

mesmo prazo, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-24.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA ASCARI (EXECUTADO)

EDER APARECIDO COSTA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000097-24.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: SABRINA ASCARI, EDER 

APARECIDO COSTA MOURA VISTOS. Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. CITE-SE e intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido pela 

metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o prazo 

de três dias sem que tenha a parte executada efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte Executada 

(art. 841 CPC). A parte executada poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito exequendo e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte 

Executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916, NCPC. Se a parte exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo a parte exequente, no prazo de dez dias após a 

sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 

828, §1º, NCPC), atentando-se esta às penalidades referentes à 

averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000032-29.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAITO SALUSTIANO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000032-29.2020.8.11.0026. REQUERENTE: 

JAITO SALUSTIANO DE SANTANA REQUERIDO: BRF S.A. Vistos. 

Verifica-se dos autos, que a parte autora requereu o benefício do 

pagamento das custas ao final do processo. Com efeito, assim dispõe o 

artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil: “Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”. Ainda, o art. 456 

da CNGC prevê a possibilidade de recolhimento posterior ao ato de 

distribuição, contudo, certo é que tal prática deve ser encarada como 

exceção, quando robustamente comprovado nos autos incapacidade 

econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus. Considerando 

que a parte autora não apresentou qualquer documento apto a comprovar 

a ausência de capacidade para o recolhimento integral das despesas 

processuais, incabível o deferimento do pedido de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária ao final ou o seu parcelamento. Inexistindo 

provas plausíveis para o deferimento do pleito, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, recolha as custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000233-21.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GOUVEA VALENCA DE MELO OAB - PE37014 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (IMPETRADO)

REGINA LÚCIA DE SOUZA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000233-21.2020.8.11.0026. IMPETRANTE: 

INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA IMPETRADO: REGINA 

LÚCIA DE SOUZA, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Instituto de Administração e 

Tecnologia, em face de Regina Lúcia de Souza e Prefeitura Municipal de 

Arenápolis. Aduz a parte impetrante que almejava participar do pregão 

presencial n. 001/2020, no qual é objeto a contratação de empresa para 

prestação de serviços de consultoria e assessoria em Direito Tributário, 

com vistas a tornar mais eficiente a atuação da administração tributária 

municipal, através da localização, apuração, lançamento, emissões de 

pareceres jurídicos e cobranças administrativa e judicial de tributos 

municipais e em aumento e recuperação de ativos tributários municipais. 

Aduz, ainda, o impetrante, que impugnou o ato convocatório, tendo em 

vista a inconcebível exigência de apresentação de “atestado de 

capacidade técnica de consultoria em taxas de localização e 

funcionamento decorrentes da exploração do serviço de telefonia celular 

móvel através de estações de rádio base e de geração de energia 

hidrelétrica a partir de barragens e de estações de rádio base”, contudo, 

não teve seu recurso apreciado em razão do escoamento do prazo 

previsto no instrumento convocatório para impugnação, o que, segundo o 

impetrante, não condiz com o prazo do TCU. Segue historiando que há 

desproporcionalidade na diferença entre a estimativa de recuperação, 

apontado no item 8.1 do edital como sendo de R$ 6.480.000,00, e a futura 

contratação que possui valor estimado na importância de R$ 4.550.900,00, 

pois caso se concretize o vencedor da licitação restará remunerado em 

70,22% do valor recuperado em nome do município, caracterizando verba 

exorbitante. Com a inicial juntou diversos documentos, dentre eles o edital 

do certame, a impugnação ao edital e a decisão que não acolheu a sua 

impugnação. Liminarmente, requereu a anulação do processo licitatório ou, 

alternativamente, a suspensão do certame licitatório até o trânsito em 

julgado do presente feito. É o relatório do necessário. Fundamento. Decido. 

Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional destinada a 

amparar direito líquido e certo do impetrante, violado em razão de abuso de 

poder do impetrado. Está inteiramente disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. 

A concessão de liminar em mandado de segurança tem como 

pressupostos a aparência do bom direito, ou seja, a plausibilidade do 

direito invocado pelo impetrante, num primeiro juízo de mera 

verossimilhança, bem como o fundado receio de que uma das partes, 

antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra, lesão grave ou de 

difícil reparação. Em outras palavras: a liminar em mandado de segurança 

é medida que fica a critério do juiz, que ao examinar a inicial e os 

documentos anexados, pode concedê-la ou não, de acordo com o seu 

livre convencimento. A respeito do tema, anota Theotônio Negrão: “a 

liminar em mandado de segurança é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se 

no poder de cautela adrede ao magistrado. Somente se demonstrada a 

ilegalidade do ato denegatório da liminar e ou o abuso de poder do 

magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de tal 

ato, vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por outro da 

instância superior”. (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, Saraiva, 42ª ed., nota 21b ao art. 7° da Lei n° 1.533/51). Vejamos, 

ainda, o ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “A medida liminar é 

provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança 

quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a 

final (art. 7º, II). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois 

requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao 

direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus 
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boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do 

possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa 

prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. 

Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando 

provisoriamente os efeitos do ato impugnado” ((Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, “Habeas Data”, 

17ª ed. atual., São Paulo, Malheiros, 1996, p. 58). Aduz a parte impetrante 

que ao manter a exigência de atestado de capacidade técnico-profissional 

em serviços de consultoria, apoio ou assessoria em Direito Tributário, no 

que se refere ao lançamento definitivo e efetivo recebimento de taxas de 

localização e funcionamento decorrentes da exploração do serviço de 

telefonia celular móvel através de estações de rádio base e de geração de 

energia hidrelétrica a partir de barragens e de estações de rádio base, a 

parte impetrada está expressamente descumprindo norma legal, qual seja, 

o disposto no artigo 3º da Lei 8666/93. Inobstante, alega ainda que 

mantendo tal requisito de qualificação técnica, estaria fulminando com a 

hipótese de participação dos outros interessados. Desta forma, 

demonstrado está pelo impetrante que se mantendo a referida exigência, 

restará prejudicada a participação do mesmo, bem como de outros 

interessados, uma vez que ao não acolher a impugnação ao edital, fere-se 

ao princípio da ampla competitividade, da impessoalidade, seleção de 

proposta mais vantajosa para a Administração e isonomia. Tal postura por 

parte do órgão licitando agride de forma cabal o princípio da isonomia, 

insculpido tanto na Constituição Federal como na Lei das Licitações (Lei 

8666/93). Fato é que a exigência existente tem o condão de tolher a 

participação de outros interessados, vindo também a frustrar a ampla 

concorrência, que culmina na escolha da melhor proposta, fim perseguido 

pelos processos licitatórios. Com a retirada da exigência, outros 

interessados poderão se habilitar, dando maior amplitude ao certame, o 

que prestigia os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, 

julgamento objetivo, dentre outros presentes no ordenamento jurídico 

nacional. Vale mencionar que a exigência de qualificação 

técnico-profissional tem o intuito de subsidiar a Administração de 

informações a respeito de serviços já realizados pelos licitantes, 

possibilitando a inferência sobre a capacidade da empresa candidata 

cumprir os compromissos estabelecidos no contrato, contudo, deve-se 

evitar que tais exigências acarretem restrição à liberdade de participação 

na licitação, uma vez que toda exigência, quando desnecessária e/ou 

desproporcional, constitui afronta ao princípio constitucional da isonomia, 

devendo, à Administração, sempre que optar pela exigência de tal 

requisito, justificar a exigência da referida experiência estabelecida no 

edital de forma clara e satisfatória. Nesse sentido, destaca-se trecho da 

obra de Marçal Justen Filhos, in verbis: “Sempre que estabelecer 

exigência restritiva, deverá apresentar fundamento técnico-científico 

satisfatório. Deve evidenciar motivos técnicos que conduzem à similitude 

entre o objeto licitado e a exigência constante do edital.” (Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14ª Edição, p. 460). Assim, 

verifica-se que a exigência editalícia de atestado de capacidade técnica 

de consultoria em taxas de localização e funcionamento decorrentes da 

exploração do serviço de telefonia celular móvel através de estações de 

rádio base e de geração de energia hidrelétrica a partir de barragens e de 

estações de rádio base, é excessivamente restritiva, não restando 

suficientemente fundamentada, pela Administração pública, a sua 

necessidade, razão pela qual, pelo poder geral de cautela, entendo pela 

necessidade de suspensão do processo licitatório. Ademais, infere-se 

igualmente desproporcional a estimativa de recuperação de créditos e a 

estimativa do valor da contratação, como bem pontuou o impetrante em 

sua peça expositiva de ingresso. Isto posto, estando presentes os 

pressupostos (fumus bonis juris e periculum in mora) necessários à 

concessão da medida vindicada, CONCEDO a liminar pleiteada pelo 

impetrante com base no art. 5º, inciso LXIX, da CF consubstanciado com o 

art. 1º da Lei 12.016/2009, DETERMINANDO à autoridade coatora que 

proceda com a suspensão do certame, até ulterior deliberação. Expeça-se 

o competente mandado liminar. Notifique-se a autoridade impetrada a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei n.º 12.016/2009, art. 7.º, inciso I). Após, manifeste a 

representante do Ministério Público (art. 10). A seguir, façam-me os autos 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000242-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NOELIA GONCALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eli Fernando do Nascimento (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000242-17.2019.8.11.0026. 

EXEQUENTE: NOELIA GONCALVES DE ALMEIDA EXECUTADO: ELI 

FERNANDO DO NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Execução de 

Alimentos promovida por DAVI FERNANDO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, representado(a) por sua genitora Noelia Gonçalves de 

Almeida, em desfavor de seu genitor ELI FERNANDO DO NASCIMENTO. 

Citado (Num. 19796237 - Pág. 1), o executado permaneceu inerte (Num. 

20676523 - Pág. 1). O exequente constituiu advogado. O exequente 

requereu a decretação da prisão civil do executado e não atualizou o 

débito (Num. 20783656 - Pág. 1/2). O Ministério Público manifestou 

favorável ao pedido de prisão e intimação do exequente para atualização 

dos valores, notadamente em virtude do decurso de prazo do ajuizamento 

da ação e a data do pedido (Num. 23477621 - Pág. 1/3). No dia 

05/11/2019, foi determinado pronunciamento judicial e decretada a prisão 

civil do executado, mormente a ausência de pagamento do débito 

alimentício ou apresentação de justificativa plausível (Num. 25800587 - 

Pág. 1/2). Foi jungido aos autos a comunicação do cumprimento do 

mandado de prisão civil, o que ocorreu no dia 10/02/2020 (Num. 29084180 

- Pág. 1/6). Ato posterior, foi juntado aos autos comprovante de depósito 

na importância de R$ 1.347,38 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais e 

trinta e oito centavos). O Ministério Público manifestou pela intimação do 

exequente, por meio do advogado, para atualização do débito e intimação 

da representante do menor para que informe a quitação de todo o débito 

(Num. 29081842 - Pág. 1/2). É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. De entrada, convém destacar que, malgrado o Ministério Público tenha 

manifestado pela atualização do débito e intimação do exequente para 

confirmação de quitação de todo o débito alimentar, verifica-se que a 

presente ação busca a execução alimentícia dos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2019, apesar de concordar com o representante 

ministerial, em relação a execução dos alimentos que venceram no curso 

do processo, detém-se que o exequente deixou de proceder com a devida 

atualização do débito, mesmo com advogado constituído nos autos. De 

mais a mais, entendo que o executado não deve aguardar em regime 

fechado a manifestação do exequente quanto a quitação das parcelas 

que venceram no curso da presente execução, mesmo porque, se assim 

desejar e for necessário, o exequente poderá ajuizar nova execução de 

eventual débito alimentar pendente de adimplemento. Destarte, esta 

execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, 

conforme informado expressamente pelo credor. José Miguel Garcia 

Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 31) leciona que “a 

tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na prática de atos 

jurisdicionais tendentes à realização material do direito atual ou 

potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento (cumprimento) 

da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da execução, com solução 

de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 924 do Código de 

Processo Civil de 2015, verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II- a obrigação for satisfeita; (...)” Detém-se que está sendo executado 

a importância de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), tendo o 

executado adimplido o débito alimentício. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante a satisfação da 

obrigação. Por conseguinte, DETERMINO A IMEDIATA SOLTURA do 

executado ELI FERNANDO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, 

atualmente recolhido na Cadeia Pública de Arenápolis, assim como a baixa 

de eventual protesto. Sem custas, despesas processuais e verba 

honorária. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o exequente, por 

meio de seu patrono. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, 
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providências e baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se. SERVE A PRESENTE 

DECISÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE ELI FERNANDO DO 

NASCIMENTO, se por outro motivo não deva permanecer preso. 

Proceda-se com a alimentação do sistema BNMP 2.0. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010200-10.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR 

Endereço: Rua DUQUE DE CAXIAS, S/N, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - 

CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME Endereço: Avenida PREFEITO 

CAIO, 203, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, acerca do retorno dos autos à Instância de origem. 

ARENÁPOLIS, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-10.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010200-10.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: GERSON GREGORIO LUNDQUIST JUNIOR 

Endereço: Rua DUQUE DE CAXIAS, S/N, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - 

CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME Endereço: Avenida PREFEITO 

CAIO, 203, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, acerca do retorno dos autos à Instância de origem. 

ARENÁPOLIS, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-12.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000253-12.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:JOSE VITOR DA 

SILVA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 638-53.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI BACELAR DA LUZ, ODAIR SPANHOL, 

JOSÉ BERNARDO MEURER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A, 

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para impugnar a contestação apresentada à ref.63, 

no prazo legal. Solicito ainda MANIFESTAÇÃO, sobre a preliminar de 

incompetência deste Juízo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 1098-50.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DA SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANE DA SILVA DO NASCIMENTO, Cpf: 

65326865149, Rg: 001127148, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$180.114,00 - Valor 

Atualizado: R$180.114,01 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Nos moldes dos artigos 652 e 

seguintes do Código de Processo Civil, com as alterações trazidas pela Lei 

n.º 11.382/2006, cite-se a Executada para os atos desta ação, a fim de 

que, no prazo de 03 dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 
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consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 652-A, 

parágrafo único, do CPC).Caso não haja pagamento no prazo 

estabelecido, proceda o oficial de justiça à penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, 

com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a Executada dos atos 

praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel. Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da 

Executada, intime-se o Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Defiro o pedido de citação da executada nos moldes do artigo 172, § 

2º do CPC.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA GABRIELI DE 

SOUZA BIANCARDI, digitei.

Aripuanã, 10 de fevereiro de 2020

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000350-54.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000350-54.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se 

de execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra 

a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como 

defensor dativo nomeado pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria 

Pública nesta Comarca. Em analise aos autos observa-se que o cálculo 

apresentado pelo exequente foi homologado, e determinado a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor , assim sendo, certifique-se a Serventia 

quanto ao cumprimento da expedição do RPV nos termos exarado na 

decisão retro (id. 22649967). Por fim, determino que o exequente seja 

intimado para apresentar e depositar em cartório as certidões de 

honorários exequendas, no prazo de 10 dias, devendo a Serventia 

arquivar tais documentos em pasta própria. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000294-21.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000294-21.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, 

passo a breve resumo dos fatos relevantes do feito. Prima facie, convém 

AFASTAR, de ofício, a PRESCRIÇÃO dos títulos executivos discutidos 

declinados no id. 20057445, nas fls. 16, 18, 25, 31 e 33, quais se tornaram 

exequíveis respectivamente em 14/07/2014, fls.16 – prescrição em 

14/07/2019 – 05/09/2014, fls.18, fls.25 e fls.33 – ambos com prescrição 

em 05/09/2019 - 16/05/2014, fls.33 – prescrição em 16/05/2019 -, 

conforme certidões acostadas junto ao aludido id. 20057445, tendo em 

vista o ajuizamento desta lide em 13/05/2019; Assim, deve ser afastada 

dos títulos executivos discutidos na lide, tornando assim as mesmas 

exequíveis, segundo dicção do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, qual 

prediz que: “ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Por 

outro vértice RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO em relação as 

certidões do id. 20057445, de fls. 11, exequível em 29/08/2013 e a de 

fls.13, exequível em 21/03/2014, eis que considerando a data do 

ajuizamento – 13/05/2019 -, as mesmas se tornaram prescritas em 

29/08/2018 e 21/03/2019; não podendo portanto serem executadas e 

homologadas. Devendo ser excluídas do cálculo a homologar as certidões 

constantes dos autos de n. 0010060-34.2012.811.0065- 02 URH’S, no 

valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) e autos n. 

10.89.2003.8.11.0088- 02 URH’S, no valor de 1.400,00 (hum mil e 

quatrocentos reais). Passo ao julgamento. DECIDO. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 1995, passo a breve 

resumo dos fatos relevantes do feito. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ajuizada por JULIO CESAR PILEGE 

RODRIGUES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, fundada 

Execução de Título Executivo, de honorários advocatícios como defensor 

dativo, referente aos processos: a) 874-78.2013.8.11.0088- 02 URH’S, no 

valor de 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); b) 

590-42.2012.8.11.0088- 05 URH’S, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais); c) 1709-03.2012.8.11.0088- 04 URH’S, no valor de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); d) 747-09.2014.8.11.0088- 02 

URH’S, no valor de 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); e) 

1290-80.2012.8.11.0088- 03 URH’S, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e 

cem reais); A parte exequente postula o valor total de R$ 11.200,00 (onze 

mil e duzentos reais). Recebida a inicial, fora determinada a citação da 

parte executada. Devidamente citada, a parte Executada não se 

manifestou no processo de Execução, conforme certidão id.21537784. Eis 

o breve relato. Passo à fundamentação. O processo comporta julgamento 

no estado em que se encontra, eis que a matéria nele versada envolve 

apenas matéria de direito, estando as alegações suportadas em provas 

documentais, dispensando-se maior dilação probatória ou oitiva de 

testemunhas. Sendo assim, como no caso os documentos juntados aos 

autos são suficientes para o julgamento da demanda, não há necessidade 

de produção de outras provas. Atente-se que “a decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, liquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Tendo em vista a ausência de embargos e a certeza, liquidez 

e exigibilidade da decisão que arbitrou os honorários, cabe sua 

homologação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente R$ 11.200,00 

(onze mil e duzentos reais), correspondente às certidões de honorários 

por atuação como defensor dativo acima descritas. EXPEÇA-SE a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para 

pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, 

§3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o 

contido na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do 

Conselho da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento 

por meio de RPV), CONFORME DECISÃO no ID- 20992874. Com fulcro no 

artigo 85, §7º, do Código de Processo Civil, deixo de condenar em 

honorários advocatícios (STF, 2ª Turma. Ag-R no Ag-R no AI 589.488/RS. 

Rel. Min. Ayres Britto. Dje 25.04.12). Com fulcro no artigo 39, da Lei 

6.830/80, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz Supervisor para a apreciação nos termos 

do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 
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custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 11 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL - Juiz de 

Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000023-39.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA LUGARINI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEU ACRISIO DALARMI JUNIOR OAB - PR30417 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ESTRELA IND E COM DE MADEIRAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000026-91.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE VARA ÚNICA DE BRASNORTE Av. General Osório, 363, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO DE 

CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1000026-91.2020.8.11.0100 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DA 

AMAZONIA SA Endereço: AC CENTRAL DE BELÉM, 800, AVENIDA 

PRESIDENTE VARGAS 498, CAMPINA, BELÉM - PA - CEP: 66017-970 

POLO PASSIVO: Nome: RUBIA ARGENTA DEON Endereço: 5 A, 50, W, 

PARQUE DAS MANSOES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. BRASNORTE, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63295 Nr: 35-75.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE HENRIQUE SOUZA, brasileiro(a), 

Telefone 66-99466646. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no 

dia03/04/2016, por volta das 06h00min, na propriedade rural Sítio Bom 

Futuro, localizadana Gleba Bom Futuro, zona rural do município de 

Brasnorte, ANDRÉ HENRIQUE DESOUZA, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se derelação doméstica e 

íntima de afeto, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua 

exconviventeÉRICA VANESSA DOS SANTOS.Segundo se apurou, na data 

e local supramencionados, odenunciado, por causa de ciúmes, ameaçou 

de ceifar a vida da vítima, sendo que avítima temendo por sua integridade 

física se escondeu na mata com seus filhos e apósconseguiu fugir do Sítio 

Bom Jesus e se abrigar na casa de sua amiga PATRÍCIA DEOLIVEIRA 

PADILHA.Na Delegacia, a vítima relatou que o denunciado era uma pessoa 

agressiva, e já lhe ameaçara em outras oportuniddes (f. 3).A materialidade 

do crime de ameaça, prevalecendo-se de relaçãodoméstica e íntima de 

afeto, encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim deOcorrência n. 

2016.113412 (f. 2); Termo de Declarações da vítima (f. 3); Termo 

deRepresentação Criminal (f. 5); e Pedido de Providências Protetivas (fls. 

6/7).Há também indícios suficientes de autoria que recaem sobre 

odenunciado, tendo em vista o teor das declarações colhidas na fase 

policial.Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denunciaANDRÉ 

HENRIQUE DE SOUZA, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP,c/c 

as disposições da Lei n. 11.340/2006

Despacho: Vistos em correição.1. CITE-SE o acusado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, conclusos 

para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO nos autos o 

decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos para 

suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE servindo esta como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 722 de 925



lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 04 de fevereiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 2208-38.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCINDO DA ROSA, Cpf: 92637426187, 

Rg: 11284838, Filiação: Rufina Vargas da Rosa e Nelso da Rosa, data de 

nascimento: 12/07/1971, brasileiro(a), natural de Tucuru-MS, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Infere-se de todo o contexto fático que no ano de 2016 

até o começo do ano de 2018, no Município de Brasnorte/MT, o 

denunciado ALCINDO, por diversas vezes, constrangeu sua enteada 

Ariadnnys Farias Cândido Vargas, atualmente com 17 anos de idade, 

mediante grave ameaça, a manter conjunção carnal, conforme Documento 

de Identidade às fls. 09-IP e Termo de Declarações de fls. 08-IP. 

Apurou-se no vertente caderno investigativo, que o denunciado, padrasto 

da vítima, aproveitava da relação de afinidade para manter conjunção 

carnal com Ariadnnys, tendo, iniciado suas investidas quando ela tinha 15 

(quinze) anos de idade, de forma reiterada, até o começo do ano de 2018. 

Oportuno registrar que os abusos sexuais ocorriam na residência em 

comum destes e dessa violência sexual adveio uma filha possuindo 

atualmente 01 (um) ano e 02 (dois) meses de idade. Ressai, também, que 

o denunciado ameaçava a vítima dizendo que “iria matar a declarante e 

sumir com o irmão dela, que Alcindo também ameaçava de bater na 

declarante, tendo inclusive uma vez pegado um ‘reio’ para bater na 

declarante” - termo de declaração às fls. 08-IP. Ante o exposto, 

denuncia-se ALCINDO DA ROSA, em face das condutas tipificadas no 

artigo 213, § 1, c/c 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código 

Penal

Despacho: Vistos etc.1. CITE-SE o acusado ALCINDO DA ROSA por edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de responder à acusação, por 

escrito, no prazo de dez dias.2. APRESENTADA a resposta no prazo legal, 

conclusos para designação de audiência de instrução.3. CERTIFICADO 

nos autos o decurso do prazo, sem apresentação da defesa, conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional.5. INTIME-SE e 

C U M P R A - S E . 6 .  S i r v a - s e  d a  p r e s e n t e  c o m o 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 10 de fevereiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56034 Nr: 298-78.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO GOMES ANGELO, Rg: 2089185-7, 

Filiação: Penha Gomes da Silva e Amarildo Robis Angelo, data de 

nascimento: 14/09/1993, brasileiro(a), natural de Mirassol do Oeste-MT, 

solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento policial que no dia 21 de 

fevereiro de 2015, em período noturno, no Clube 360º, localizado na 

Estrada do “Perobal”, Município de Brasnorte/MT, o acusado HÉLIO GOMES 

ÂNGELO ofendeu a integridade corporal de sua companheira Ana Carla de 

Souza, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico 

acostado às fls. 12/14-v. Segundo consta, a ofendida convive 

maritalmente com o acusado há cerca de 03 (três) anos. Na data e local 

acima especificados, em razão de ciúme, o denunciado agrediu 

fisicamente a vítima por meio de socos em seu rosto, e como se não 

bastasse, ainda queimou sua face com cigarro. Em seguida, os 

seguranças do local intervieram e impediram que o acusado continuasse a 

agredir a vítima. Ao contínuo, a ofendida acionou a guarnição da Polícia 

Militar, que prontamente compareceu ao local, no entanto, ao acusado já 

havia foragido. Ao ser inquirido na Delegacia de Policia Judiciária Civil, o 

acusado confessou a prática do delito em comento. Desta feita, pelos 

elementos de provas coligidos dos autos, há indícios materialidade e 

indícios suficientes de autoria em face do acusado; desta feita, imperioso 

o ajuizamento da presente ação penal. Ante o exposto, denuncio HÉLIO 

GOMES ÂNGELO, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com 

as implicações da Lei n.: 11.340/06.

Despacho: Vistos.Trata-se de ação penal pública incondicionada movida 

pelo Ministério Público em face de Hélio Gomes Ângelo.À ref. 42, consta 

certidão dando conta de que o acusado não fora encontrado para ser 

citado a apresentar resposta à acusação por escrito no prazo de dez 

dias. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a citação do 

acusado por edital (Ref. 47). Ao tempo em que defiro o pedido do nobre 

"Parquet", determino, nos termos do art. 361 do CPP, que se proceda à 

citação do denunciado Hélio Gomes Ângelo por meio de edital (observadas 

aquelas diretrizes elencadas no art. 365 do CPP).Com o decurso do prazo 

sem notícias do acusado, retornem-me conclusos para eventual 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do 

CPP). Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NOEMY DA SILVA 

SANTOS, digitei.

Brasnorte, 10 de fevereiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74826 Nr: 3183-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de ref. 297, determino a intimação do 

Ministério Público e da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do Código de Processo Penal).

Cumpridas as determinações acima, retornem-me conclusos para 

observância do disposto no artigo 423 do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 11 de fevereiro de 

2020.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 80177 Nr: 2327-62.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 (...) Designo a data de 02 de abril de 2020, às 15h00min para a audiência 

de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas 

arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o 

denunciado será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas 

todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, 

para que lhe seja possibilitado o efetivo exercício de 

autodefesa.Determino, desde já, a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas não residentes nesta Comarca, bem como 

para interrogatório do réu, caso necessário.Oportunamente, registro que 

mantenho a prisão preventiva do acusado, eis que entendo que sua 

custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que essas 

não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantir 

a ordem pública. De mais a mais, não houve alteração fática desde a 

decretação da prisão preventiva, apta a ensejar a revisão do “decisum” 

anterior.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Demais diligências 

necessárias.Às providências.De Campo Novo do Parecis/MT para 

Brasnorte/MT, 11 de fevereiro de 2020.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito 

em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 104-05.2020.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: COMARCA DE ROLIM DE MOURA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RISIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amadeu Alves da Silva 

Junior - OAB:3954-RO

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 24 de março de 2020, às 

16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 167, bem como da 

determinação contida na decisão de ref. 160, intimo a Defesa para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão depor em 

plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do Código de Processo Penal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63840 Nr: 343-14.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO - GERALDO QUIRINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de ref. 492, intime-se o acusado Lucas 

Rafael Fernandes para constituir novo advogado ou, caso já tenha, se 

manifestar nos autos, no prazo legal, sob pena de nomeação de defensor 

dativo, ocasião em que os honorários advocatícios serão às suas 

expensas, nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal.

No ato da intimação, o acusado deverá ser indagado a fim de indicar o 

nome do causídico, o que deverá ser certificado pelo oficial de justiça.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 12 de fevereiro de 

2020.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-40.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNABEL DA COSTA PAULINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000161-40.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME EXECUTADO: ANNABEL DA 

COSTA PAULINO Vistos. 1. Cite-se a parte executada, para, no prazo de 

três dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação ou carta 

precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste no mandado que no prazo de 

quinze dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá indagar a parte executada se 

existe proposta de acordo (art. 154, VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada, 

ressaltando-se que “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, 

caso a penhora e a avaliação recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte 

executada também deverá ser intimado de tais atos, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do art. 

842, do NCPC. 1.4 A parte exequente deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá na primeira oportunidade requerer as 

medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante 

os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 

Registre-se que a parte exequente poderá requerer diretamente à 
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Secretaria, a expedição de certidão nos termos do artigo 828, que servirá 

também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a 

certidão, caberá à parte exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando nos autos no prazo de dez 

dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 2. 

Não sendo efetuado o pagamento voluntariamente e tendo sido certificado 

pelo Oficial de Justiça a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, 

proceda-se à penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, 

realizando-se as diligências necessárias para a sua efetivação, com a 

elaboração de minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 

2.1. Resultando positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema 

Bacenjud, ou penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). 

Anoto que não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela 

penhora, a teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 

20:00, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição 

Federal e em conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Brasnorte, 27 de março de 

2019. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-85.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DIONNES DREWLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000158-85.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME EXECUTADO: MARLON 

DIONNES DREWLO Vistos. 1. Cite-se a parte executada, para, no prazo de 

três dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação ou carta 

precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste no mandado que no prazo de 

quinze dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá indagar a parte executada se 

existe proposta de acordo (art. 154, VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada, 

ressaltando-se que “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, 

caso a penhora e a avaliação recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte 

executada também deverá ser intimado de tais atos, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do art. 

842, do NCPC. 1.4 A parte exequente deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá na primeira oportunidade requerer as 

medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante 

os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 

Registre-se que a parte exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria, a expedição de certidão nos termos do artigo 828, que servirá 

também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a 

certidão, caberá à parte exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando nos autos no prazo de dez 

dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 2. 

Não sendo efetuado o pagamento voluntariamente e tendo sido certificado 

pelo Oficial de Justiça a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, 

proceda-se à penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, 

realizando-se as diligências necessárias para a sua efetivação, com a 

elaboração de minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 

2.1. Resultando positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema 

Bacenjud, ou penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). 

Anoto que não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela 

penhora, a teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 

20:00, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição 

Federal e em conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Brasnorte, 27 de março de 

2019. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-25.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIOMAR GAMA DA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000162-25.2019.8.11.0100. EXEQUENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME EXECUTADO: LIOMAR GAMA 

DA COSTA - ME Vistos. 1. Cite-se a parte executada, para, no prazo de 

três dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação ou carta 

precatória, conforme for o caso. 1.1 Conste no mandado que no prazo de 

quinze dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, CPC). 1.2 O Oficial de Justiça deverá indagar a parte executada se 

existe proposta de acordo (art. 154, VI, NCPC). 1.3 Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada, 

ressaltando-se que “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente” (art. 829, par. 2º). Anoto que, 

caso a penhora e a avaliação recaiam sobre imóveis, o cônjuge da parte 

executada também deverá ser intimado de tais atos, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do art. 

842, do NCPC. 1.4 A parte exequente deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá na primeira oportunidade requerer as 

medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no artigo 240, §1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante 

os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. 1.5 

Registre-se que a parte exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria, a expedição de certidão nos termos do artigo 828, que servirá 

também aos fins previstos no artigo 782, §3º, todos do NCPC. Expedida a 

certidão, caberá à parte exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando nos autos no prazo de dez 

dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 2. 

Não sendo efetuado o pagamento voluntariamente e tendo sido certificado 

pelo Oficial de Justiça a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis, 

proceda-se à penhora “online” (art. 854 do CPC), se requerida, 

realizando-se as diligências necessárias para a sua efetivação, com a 

elaboração de minuta de bloqueio a ser submetida à apreciação do Juízo. 

2.1. Resultando positiva a pesquisa de numerário por meio do sistema 

Bacenjud, ou penhora de outros bens, paute-se audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá opor embargos (artigo 53, § 1º Lei 9.099/95). 

Anoto que não serão admitidos embargos antes de seguro o juízo pela 

penhora, a teor do que dispõe o Enunciado 117, do FONAJE. 3. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 725 de 925



forenses, feriados ou dias úteis, mesmo antes das 06:00 e depois das 

20:00, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição 

Federal e em conformidade com o artigo 212, §2º, do NCPC. 3.1 

Intimem-se. Demais diligências necessárias. Brasnorte, 27 de março de 

2019. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000773-75.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IDOILIO CAMPOS GERMINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

1000773-75.2019.8.11.0100. REQUERENTE: IDOILIO CAMPOS GERMINARI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de 

declaratória de promoção retroativa por ressarcimento por preterição c/c 

recebimento de diferenças de funções e danos morais com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por IDOILIO CAMPOS GERMINARI em desfavor 

de ESTADO DE MATO GROSSO. Alega que entrou na corporação da 

Polícia Militar na patente de Soldado, no ano de 1990, contando atualmente 

com 29 anos de carreira e na reserva encontra-se no cargo de Cabo, o 

qual foi promovido no ano de 2014. Aduz o requerente que não obteve 

suas promoções de patentes devidamente reconhecidas, pois teria direito 

a promoção à Cabo no ano de 2005 por antiguidade, de acordo com o 

Decreto Juruna – Decreto nº 4.760/1994. Afirma a requerente ainda, que 

se houvesse sido devidamente promovido a Cabo no ano de 2005, teria 

direito à promoção por antiguidade em 2009 ao posto de Sargento. Diante 

disso, requereu, em sede de tutela antecipada, que seja determinada a 

retificação da ficha funcional a fim de constar que no ano de 1999, o autor 

foi promovido a graduação de Cabo, graduação de 3º Sargento em 2003, 

a graduação de 2º Sargento em 2007, graduação de 1º Sargento em 2010 

e graduação de Sub-tenente em 2013, bem como determinada a realização 

de promoção do autor a graduação de Sub-tenente com o consequente 

pagamento do salário. Vieram, então, os autos conclusos para decisão. É 

o relato do essencial. O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015) distingue a tutela provisória em duas espécies, 

revestindo-se em tutela de urgência ou evidência, conforme artigo 294, 

caput, do Novo Diploma Legal. No caso em apreço, afirmando o autor pela 

existência de periculum in mora para a necessidade de efetivação da 

medida, indispensável é o preenchimento dos requisitos estabelecidos 

pelo artigo 300 do NCPC (tutela de urgência), que assim dispõe: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (g.n.) Nesta esteira, para fins de concessão da 

liminar buscada, de natureza antecipatória, exige-se, além de 

probabilidade do direito capaz de convencer o juízo acerca da 

verossimilhança das alegações, que a espera para prolação do 

provimento final acarrete perigo de dano à parte, ou, ainda, que exista 

risco ao resultado útil do processo. No mais, não se pode olvidar da 

necessidade de que o provimento antecipatório seja dotado de 

reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do NCPC: Art. 300, §3º. A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base em todas 

estas premissas, observa-se, em análise dos autos, que os requisitos 

legais não restaram demonstrados. Com efeito, ausentes estão os indícios 

de que a espera para prolação do provimento final acarrete perigo de 

dano à parte ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque o 

requente não juntou documentos capazes de comprovar o perigo em 

aguardar a parte requerida se manifestar. Além disso, percebe-se que 

eventual direito do requerente solicitado em sede liminar, se confunde com 

o mérito e, este, deverá ser apreciado em momento oportuno. Assim, 

tenho que o presente juízo de urgência, não poderá ser deferido, ao 

menos neste momento, haja vista a necessidade de uma apreciação mais 

aprofundada do caso, a partir do estabelecimento do contraditório. Nesse 

sentido: RECLAMAÇÃO Nº 39.216 - SP (2019/0325781-0) RELATOR : 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECLAMANTE : JOSE FRANCISCO 

TEIXEIRA ADVOGADO : RODRIGO ARAUJO FERREIRA - SP286747 

RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 

CÍVEL DA 2A REGIÃO INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL DECISÃO Trata-se de Reclamação (art. 105, I, f, da CF) contra 

decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 2ª 

Região nos autos do Processo 0007120- 32.2016.4.03.6332. (...) Cumpre 

destacar que o pedido liminar possui nítido caráter satisfativo e 

confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que inviabiliza 

o seu deferimento, uma vez que o pleito deve ser analisado em momento 

oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do writ (RMS 61025/MG, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/9/2019). Portanto, o presente juízo 

de urgência, por hora, não poderá ser deferido, reservando-se este 

relator a uma apreciação mais aprofundada do caso, a partir do 

estabelecimento do contraditório. Pelo exposto, indefere-se o Pedido 

Liminar. DA RECLAMAÇÃO Nesse diapasão, com espeque nos arts. 188, I, 

e 190 do Regimento Interno do STJ, determina-se: a) a requisição de 

informações da autoridade reclamada, a quem está sendo imputada a 

prática do ato impugnado, que deverá prestá-las no prazo de dez dias; b) 

em seguida, a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá 

quinze dias para apresentar contestação; c) após, dê-se vista ao 

Ministério Público, por cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 

de novembro de 2019. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ - Rcl: 

39216 SP 2019/0325781-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Publicação: DJ 17/12/2019) (g.n.). Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada de urgência. De mais a mais, em que pese a presente 

ação ser distribuída no Juizado Especial, excepcionalmente deixo de 

determinar a designação de audiência de conciliação, haja vista que a 

parte requerida é o Estado de Mato Grosso e, esta, não costuma transigir. 

Cite-se a parte requerida, consignando que poderá ser oferecida defesa 

escrita por meio de advogado, no prazo da lei, sob pena de, não 

contestada à ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora. Após, intime-se a parte requerente para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em 

substituição legal

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32177 Nr: 1917-81.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA LUCIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o Art. 203, §4º do NCPC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte requerente para apresentar, no prazo legal, 

resposta aos embargos de declaração de fls. 232/234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 502-29.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, intimando 

a parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre os depósitos 

efetuados pela executada, devendo desde já informar conta para o 

levantamento destes.

 Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26453 Nr: 177-59.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN ALVES GUEDES, ANA MARIA DOS 

SANTOS GUEDES, REINALDO LOPES GUEDES, MARIA APARECIDA 

GUEDES, VILMAR LOPES GUEDES, JUATAN LOPES GUEDES, FERNANDA 

ALVES GUEDES, SELMA ALVES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, intimando 

a parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre os depósitos 

efetuados pela executada, devendo desde já informar conta para o 

levantamento destes.

 Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44393 Nr: 1725-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA MARTINS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Código: 44393

Vistos.

Considerando o Requerimento Ministerial de fl.117, INTIMEM-SE a parte 

Requerente para que apresente documentos que comprove a maioridade 

dos filhos.

Após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Campinápolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33818 Nr: 1193-43.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFR, CDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 33818

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos movida por AMANDA FREITAS 

RIBEIRO, representada por sua genitora, Celma de Fátima Freitas, em face 

de William Dias Ribeiro, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando a informação da Exequente de que o executado somente 

pagou as prestações cobradas no exordial, deixando de cumprir com as 

parcelas das prestações alimentícias vencidas no decorrer do processo, 

INTIMEM-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito alimentício conforme demonstrativo de calculo de 

fls.135/138, devendo, inclusive, pagar as parcelas que vencerem no 

curso da ação, provar que já o fez ou, justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de protesto do título judicial e prisão civil (art. 528, §§ 1º 

e 3º do CPC).

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Campinápolis/MT, 10 de fevereiro de 2019.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42551 Nr: 927-17.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDA, STDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Santos - 

OAB:22.858

 Código: 42551

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42697 Nr: 999-04.2018.811.0110

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Código: 42697

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82747 Nr: 117-11.2014.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRUNO RUBINI, ELVIRA ZANCAN RUBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIMAR ROBERTO FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de REITERAR A INTIMAÇÃO do advogado da 

parte requerente acerca da petição apresentada pela Procuradoria Geral 

do Estado ás fls. 87v°, consistente em apresentar a CERTIDÃO PARA FINS 

DE USUCAPIÃO A SER FORNECIDA PELO INSTITUTO DA TERRA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERMAT) no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000682-67.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

designação de audiência de conciliação para o dia 09/03/2020 as 

18h20min no Fórum da Comarca de Colniza-MT

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 68870 Nr: 1412-37.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS STURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

MARCO STURARO, qualificado nos autos, como incursos no artigo 121, § 

2º, incisos III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento 

pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação 

penal.Quanto as teses defensivas suplicadas pela Defesa técnica do 

acusado, em sede de alegações finais, esclareço que esta decisão de 

pronúncia se limitou a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida 

pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos 

jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não 

dessa acusação.V. DA FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, 

considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase 

do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, 

CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.INTIMEM-SE as 

partes.P.I.C.De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62392 Nr: 1462-68.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Cordeiro Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62874 Nr: 266-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Aguiar de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33020 Nr: 1280-58.2007.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Epfana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34169 Nr: 161-28.2008.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37314 Nr: 1090-27.2009.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Lopes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37343 Nr: 1169-06.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Neuza Teodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38032 Nr: 1636-82.2009.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Correia Leite Jacome

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25367 Nr: 820-76.2004.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO JOSE DOS SANTOS, Marlene Maria Pinto 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 1075-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, JOSCHUA ALVES 

DA SILVA, SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B, WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos,

 Diante do v. acordão e, considerando que houve readequação da pena 

definitiva do acusado, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em 04 

(quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, 

bem como o pagamento de 426 dias-multa, em regime inicial mais brando, 

qual seja, o SEMIABERTO, ACOLHO o pedido da defesa (ref. 218) e 

DETERMINO:

1. COLOQUE-SE imediatamente o réu JOSCHUA ALVES DA SILVA em 

LIBERDADE, salvo se por outro motivo estiver preso, RECOLHENDO-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão - BNMP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo 

ALVARÁ DE SOLTURA.

2. TRANSLADE-SE cópia desta decisão no executivo de pena sob o n. 

2000019-04.2019.8.11.0105 para posterior designação de audiência 

admonitória, com prévio cálculo atualizado de pena.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

SIRVA a presente como MANDADO de INTIMAÇÃO e ALVARÁ DE 

SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO CORTONEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para alegações finais, no 

prazo legal. COTRIGUAÇU, 12 de fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO CORTONEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Quanto ao pleito da parte-autora, visando à expedição de nova Precatória 

para oitiva de testemunha, deve-se ter em mente que a Inicial não arrolou 

tal pessoa, bem como na audiência realizada neste Juízo, também não 

houve menção a tal nome. A indicação de nova testemunha, inexistindo 

explicação acerca da inovação, viola o art. 451 do CPC, considerando não 

haver causa de substituição de testemunha, bem como o art. 357, §§4º e 

5º, do CPC, já que feita, a indicação, fora do prazo. Por isso, não fazendo 

pouco do fundamento invocado pela parte-autora, INDEFERE-SE a 

Expedição de Precatória. Assim, INTIMAR as partes para alegações finais 

(primeiro, a autora). Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000214-24.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por AMARO BATISTA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, pleiteando o pagamento de valores decorrentes de 

benefício previdenciário já implantado. Afirma a parte-autora, em síntese, 

após Emenda, que o INSS, por equívoco, não efetuou corretamente os 

pagamentos, havendo pendência de dois meses (mais o 13º). Instrui a 

Inicial com documentos diversos. Inicial recebida. Apresentou-se 

contestação e impugnação. É o que parece relevante relatar. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 PRELIMINARES Não há preliminares suscitadas ou 

reconhecíveis de ofício pendentes de análise. II.2 MÉRITO Descabendo 

falar em instrução probatória, passa-se ao julgamento (art. 355, I, do CPC). 

Pleiteia a parte-autora que o INSS efetue o pagamento das parcelas 

devidas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018 e o 13º, totalizando o 

valor de R$2.385,00. Dos documentos juntados, inclusive pela 

parte-requerida, constata-se que há a indicação de “não pago” para os 
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meses indicados pela Inicial (considerando a emenda feita, frise-se). O 

INSS não comentou sobre o assunto, aparentemente desconsiderando a 

emenda feita, embora o cenário processual tenha sido explicado na 

decisão que determinou a citação. Por isso, estando razoavelmente 

provado pela parte-autora o cenário indicado, inexistindo argumentação 

pelo INSS, conclui-se pela procedência do pleito. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial (após a 

Emenda), isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) a efetuar o pagamento dos valores referentes aos meses de 

10/2018 (R$954,00), 11/2018 e 13º (R$1.431,00), no total de R$2.385,00, 

concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Quanto à 

correção monetária e aos juros, devem ser observados os critérios 

estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário: i. 

Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 11.430/06 

(09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem 

seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), quando, a 

partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança). A correção e os juros se 

dão desde quando o pagamento deveria ter sido feito, ou seja, em 10/2018 

quanto ao valor de R$954,00 e em 11/2018 + 13º quanto ao valor de 

R$1.431,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor 

da condenação. DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos 

emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, 

da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01. Quanto à 

REMESSA NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se fixará em 

patamar abaixo de 1000 salários mínimos, de se aplicar o art. 496, §3º, I, 

do CPC/15, não sendo o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região, consoante entendimento exposto em julgamento da própria corte 

(TRF-1 - REO: 0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL 

HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 

24/05/2017 e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após 

certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. 

Cotriguaçu, 12/02/2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva – Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-06.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE OLIVEIRA MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que recolha o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça, para realização de 

penhora, conforme certidão ID 29082515, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 12 de fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-51.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES (EXECUTADO)

MARCELO NUNES - REPRESENTANTE COMERCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o exequente para se manifestar acerca 

da não localização do executado, conforme certidão ID 28504591. 

COTRIGUAÇU, 12 de fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000684-55.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SALVINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que recolha o 

valor referente a diligência de Oficial de Justiça para cumprimento de 

penhora, conforme certidão ID 29081687, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 12 de fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000678-48.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR ZIBETTI BORBA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente para que recolha o 

valor referente a diligência de oficial de justiça para cumprimento de 

penhora, conforme certidão ID 28679720, comprovando nos autos. 

COTRIGUAÇU, 12 de fevereiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27429 Nr: 317-05.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5.416/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27669 Nr: 616-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA LEITE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Matrícula SIAPE nº 1662090 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 1392-79.2006.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29516 Nr: 524-67.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33312 Nr: 1464-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA COSTA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35773 Nr: 625-65.2011.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE ARRUDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 426-72.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI DE ASSUNÇÃO BELMONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito:

a. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”;

b. VIRTUALIZAR os autos, se for o caso, com as cautelas e providências 

de praxe;

c. INTIMAR a requerida para se manifestar (art. 535 do CPC);

d. NÃO IMPUGNADA a execução:

i. EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região/TJMT, conforme o 

caso, isso para pagamento do débito, atentando-se às normas pertinentes 

(e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal);

ii. Após Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir 

Alvará para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações 

de estilo.

e. HAVENDO impugnação, INTIMAR a parte-autora para se manifestar, 

seja para concordar, seja para questionar o apontado:

i. Havendo concordância, seguir o item 2, “d”;

ii. Discordando, conclusos.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (no tocante ao 

requerimento para iniciar o cumprimento de sentença), ARQUIVAR os 

autos;

4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

Serve o presente como MANDADO, considerando a escassez de 

servidores e a celeridade pretendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62055 Nr: 451-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte apelada para que apresente 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62196 Nr: 600-81.2013.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE JACINTO DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judiical.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30985 Nr: 534-77.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GWIAZDECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31133 Nr: 552-98.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA, ENILDE BATISTA DOS SANTOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B, ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34171 Nr: 590-42.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 1319-39.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CMPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANILDO BARBOSA DE OLIVEIRA, 

Filiação: Dalvina Nunes de Souza e Orozino Barbosa de Oliveira, 

brasileiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 601,32 (Seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 12 de fevereiro de 2020

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16680 Nr: 108-41.2003.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA MARTINS DE OLIVEIRA GIUSTI, MARLI 

MARTINS DA LUZ, VALDIR MARTINS DE OLIVEIRA, ANTONIO MARTINS DE 

OLIVEIRA, VILSON MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27369 Nr: 264-24.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SOUZA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 135-48.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOMIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 
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MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60467 Nr: 205-26.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSUELA DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62198 Nr: 602-51.2013.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA FERREIRA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63009 Nr: 1370-74.2013.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DOS SANTOS TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63574 Nr: 440-22.2014.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GOMES PEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Buna Ellis Palombo de Oliveira - 

OAB:14664/MT, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65465 Nr: 430-41.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Filiação: 

Terezinha Ribeiro de Oliveiro e Valdemar Rodrigues de Oliveira, natural de 

Irenópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 12 de fevereiro de 2020

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 657-41.2009.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR CRUZ DA SILVA, Filiação: 

Adivina da Cruz Silva e Djalma João da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 977,16 (Novecentos e setenta e sete reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser lançado 

para o recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 12 de fevereiro de 2020
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Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34760 Nr: 1178-49.2010.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, art. 11 da Res. CJF 458/2017 e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000206-47.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS SIMAO CORDEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA PROCESSO 

n. 1000206-47.2019.8.11.0099 Valor da causa: R$ 53.641,64 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: ZACARIAS SIMAO 

CORDEIRO Endereço: LINHA NOVA ESPERANCA, KM 33, NOVA 

ESPERANCA, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como para pagar a dívida, com os 

juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou 

garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias. RESUMO DA INICIAL: 

DECISÃO: Vistos... RECEBE-SE a petição inicial, DETERMINANDO-SE: Nos 

termos do artigo 8º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), CITAR a 

parte-executada por CARTA, para pagar a dívida, com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese da citação por carta 

ser frustrada, CITAR a parte-executada por meio de MANDADO (inclusive 

por Precatória, se for o caso), expedindo o mandado de citação, penhora, 

avaliação e registro de bens existentes em nome da parte-executada, 

para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da LEF). Salienta-se 

que a parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC. INFRUTÍFERA a citação por Mandado, à EXEQUENTE para 

manifestação, inclusive para indicar endereço mais atualizado. No retorno, 

havendo a indicação de outro endereço, PROCEDER à citação (por AR, 

Mandado ou Precatória, conforme for). Efetuada a citação, seja por 

qualquer meio supramencionado e decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito exequendo, conclusos para apreciação do pedido de penhora 

online via Bacenjud e Renajud. Intimar. Cumprir. Sirva a presente como 

CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual pretendida. 

Cotriguaçu/MT, 08 de abril de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO BERTUCINI, digitei. 

COTRIGUAÇU, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000044-18.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE BARBOSA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN JHONES ROSA SILVA OAB - MT21812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTRIGUAÇU/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000044-18.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: LEONICE BARBOSA FONSECA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONTRIGUAÇU/MT Vistos... Ao analisar a Inicial e os 

documentos que a acompanham, constatou-se irregularidade que deve 

ser sanada. É que a parte-autora endereçou a Petição Inicial ao “Juizado 

Especial Cível de Cotriguaçu/MT”, contudo, a Petição Inicial foi protocolada 

no Juízo da Vara Única. Sobre isso, salienta-se que o correto 

endereçamento é um requisito essencial de toda petição inicial, tendo em 

vista que se trata de critério de competência, em razão do valor da causa, 

da matéria discutida ou da competência funcional dos órgãos que 

compõem o Poder Judiciário. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo: 1. ESPECIFICAR se 

pretende que a demanda seja processada e julgada no Juizado Especial 

Cível ou na Vara Única desta Comarca, devendo corrigir, se necessário, o 

endereçamento da petição inicial (art. 319, I, do CPC); Frisa-se a 

necessidade de atentar-se ao disposto no artigo 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certificar e conclusos. 

Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO CORTONEZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Quanto ao pleito da parte-autora, visando à expedição de nova Precatória 

para oitiva de testemunha, deve-se ter em mente que a Inicial não arrolou 

tal pessoa, bem como na audiência realizada neste Juízo, também não 

houve menção a tal nome. A indicação de nova testemunha, inexistindo 

explicação acerca da inovação, viola o art. 451 do CPC, considerando não 

haver causa de substituição de testemunha, bem como o art. 357, §§4º e 

5º, do CPC, já que feita, a indicação, fora do prazo. Por isso, não fazendo 

pouco do fundamento invocado pela parte-autora, INDEFERE-SE a 

Expedição de Precatória. Assim, INTIMAR as partes para alegações finais 

(primeiro, a autora). Após, conclusos.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000615-23.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de Petição ajuizada por PAULO GOMES contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário intitulado 

auxílio-acidente. Afirma a parte-autora, em síntese, ter satisfeito os 

requisitos para a concessão do benefício mencionado, mas não o obteve 

em sede administrativa. Instrui a Inicial com documentos diversos. É, em 

suma, o que parece ser relevante neste momento. Inicialmente, tendo em 

vista o CPC/15 e o narrado na inicial, DEFERE-SE a assistência judiciária 

gratuita, o que, como se sabe, não significa salvaguarda de condenação, 

ao final, em despesas processuais e pelos honorários advocatícios 

decorrentes de sua sucumbência, especialmente se houver indicativo e 

comprovação de má-fé, bem como não significa o estabelecimento de 

situação imutável. Apenas se conclui que, pelo argumentado, há indicativo 

do pleiteado (quanto à gratuidade). Pela análise do quanto trazido, 

verifica-se conformidade com a estrutura normativa que regula o atual 

momento processual, de forma que: RECEBE-SE A INICIAL. Quanto à 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (concessão de tutela de urgência), algum 

comentário deve ser feito. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela 

provisória de urgência antecipada será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à 

propositura da ação. Do referido dispositivo, o que se extrai é que 

havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, há 

suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela urgência. O 

específico pedido atrela-se ao auxílio-acidente, benefício a ser concedido 

após a análise do preenchimento das condições exigidas pela Lei de 

regência. Está previsto no art. 86 da Lei 8.213/91: Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal 

corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será 

devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer 

aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente 

será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo 

acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. § 3º O 

recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de 

aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a 

continuidade do recebimento do auxílio-acidente. § 4º A perda da audição, 

em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do 

auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o 

trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vê-se, portanto, 

que o auxílio-acidente ganha lugar nas situações em que o segurado tem 

perda ou redução na capacidade de trabalho, mas sem caracterizar a 

perda para TODO e QUALQUER trabalho. Independe de carência, 

bastando ser segurado. O início do benefício é o dia seguinte à cessação 

do auxílio-doença ou, em caso de não ter sido pago, desde a data da 

entrada do requerimento. A Renda Mensal Inicial é 50% do salário de 

benefício (art. 29, II, da Lei 8.213/91), corrigido até o mês anterior ao do 

início do auxílio-acidente, pelos índices de atualização dos benefícios do 

RGPS e será devido até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a 

data do óbito do segurado. A duração do benefício é até a aposentadoria 

ou com a morte do segurado, o que ocorrer primeiro. Como se trata de 

possível acidente de trabalho, bem como por haver a concessão 

anteriormente, não há espaço para, neste momento, afastar o benefício 

sob argumento de falta de carência. Entretanto, há a questão relacionada 

à “incapacidade” para o exercício da atividade laboral. Não se faz pouco 

do noticiado, mas o cenário médico retratado NÃO leva à conclusão, neste 

momento processual, de que a parte-autora esteja impossibilitada de 

praticar atividades laborais, carecendo de instrução probatória. A 

cessação ilegal (segundo a Inicial) não leva à necessária conclusão de 

que há direito ao auxílio neste momento. Os documentos médicos trazidos 

(o último de 2016) também não revelam a incapacidade, mas a situação 

(retrato do cenário), cabendo à instrução probatória, portanto, a definição. 

Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado. Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo. Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 

de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já que a Procuradoria não 

se faz presente. Assim, à SECRETARIA para: 1. CITAR o Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, isso para: a. Responder (inclusive contestar) 

o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias (arts. 335 e 

183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida pelo art. 344 

do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado entre o 

TJMT e a Procuradoria Geral Federal; 2. Após, à parte-autora para 

impugnação (caso haja resposta com contestação) ou especificação de 

provas (caso haja revelia); 3. Após, conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-08.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FRANCA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada ajuizada por contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando benefício 

previdenciário. Juntou-se petição (parte-autora) pleiteando a extinção 

deste processo, por litispendência. II FUNDAMENTAÇÃO No tocante à 

l i t i spendênc ia ,  ve r i f i cou -se  a  t rami tação  do  p rocesso 

1000552-95.2019.8.11.0099, o qual está em fase adiantada. Por isso, 

conclui-se que este processo deve ser extinto sem resolução do mérito. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro art. 485, V (litispendência), do CPC. 

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios (estes fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa). Não obstante, como se concedeu a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 
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do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região. 

Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as 

baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à não 

havendo condenação da Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000214-24.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por AMARO BATISTA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, pleiteando o pagamento de valores decorrentes de 

benefício previdenciário já implantado. Afirma a parte-autora, em síntese, 

após Emenda, que o INSS, por equívoco, não efetuou corretamente os 

pagamentos, havendo pendência de dois meses (mais o 13º). Instrui a 

Inicial com documentos diversos. Inicial recebida. Apresentou-se 

contestação e impugnação. É o que parece relevante relatar. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 PRELIMINARES Não há preliminares suscitadas ou 

reconhecíveis de ofício pendentes de análise. II.2 MÉRITO Descabendo 

falar em instrução probatória, passa-se ao julgamento (art. 355, I, do CPC). 

Pleiteia a parte-autora que o INSS efetue o pagamento das parcelas 

devidas referentes aos meses de 10/2018, 11/2018 e o 13º, totalizando o 

valor de R$2.385,00. Dos documentos juntados, inclusive pela 

parte-requerida, constata-se que há a indicação de “não pago” para os 

meses indicados pela Inicial (considerando a emenda feita, frise-se). O 

INSS não comentou sobre o assunto, aparentemente desconsiderando a 

emenda feita, embora o cenário processual tenha sido explicado na 

decisão que determinou a citação. Por isso, estando razoavelmente 

provado pela parte-autora o cenário indicado, inexistindo argumentação 

pelo INSS, conclui-se pela procedência do pleito. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial (após a 

Emenda), isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) a efetuar o pagamento dos valores referentes aos meses de 

10/2018 (R$954,00), 11/2018 e 13º (R$1.431,00), no total de R$2.385,00, 

concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Quanto à 

correção monetária e aos juros, devem ser observados os critérios 

estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário: i. 

Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 11.430/06 

(09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem 

seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), quando, a 

partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança). A correção e os juros se 

dão desde quando o pagamento deveria ter sido feito, ou seja, em 10/2018 

quanto ao valor de R$954,00 e em 11/2018 + 13º quanto ao valor de 

R$1.431,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor 

da condenação. DEIXA-SE DE CONDENAR o INSS ao pagamento dos 

emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, 

da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01. Quanto à 

REMESSA NECESSÁRIA, considerando que o valor devido se fixará em 

patamar abaixo de 1000 salários mínimos, de se aplicar o art. 496, §3º, I, 

do CPC/15, não sendo o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região, consoante entendimento exposto em julgamento da própria corte 

(TRF-1 - REO: 0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL 

HERMES GOMES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 

24/05/2017 e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após 

certificado, arquivar com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. 

Cotriguaçu, 12/02/2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva – Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-86.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Antes da contestação, juntou-se petição da parte autora 

requerendo a “desistência”. Como não houve contestação, desnecessário 

ouvir a parte reclamada (art. 485, §4º, do CPC). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas. Intimar. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SANTOS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta RAIMUNDO SANTOS RAMOS, qualificado nos autos, propôs em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, 

em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, em razão de 

ter preenchido os requisitos. Em síntese, alega a parte requerente que 

nasceu em 26 de maio de 1955, tendo completado 60 anos no ano de 

2015, necessitando comprovar 15 anos de efetivo exercício de atividade 

rural, para a concessão da aposentadoria. Informa que na data 

28/03/2018, postulou junto ao Posto de Benefícios do INSS a concessão 

do benefício de aposentadoria por idade rural, com o número (NB): 

185.035.543-3. Por fim, a parte autora pugna pela concessão do benefício 

de aposentadoria rural por idade. A inicial foi recebida, bem como houve o 

deferimento dos benefícios da assistência gratuita a parte autora 

(ID.17675960). A parte requerida apresentou contestação no ID. 

21031733, seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte 

autora no ID.22817514 . Há decisão de organização de processo, a qual 

designou audiência de instrução e julgamento (ID. 22941233). Audiência 

de instrução e julgamento realizada no ID.25977688. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é 

procedente. Com efeito, o trabalhador rural é enquadrado como segurado 

obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 

da Lei nº 8.213/91. O exercício da atividade rural foi comprovado pelos 

depoimentos das testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

corroborando o início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha 

Jorge Emerson Souza informou que: Conhece a parte autora há 

aproximadamente 35 a 40 anos, e desde que conheceu o autor este 

sempre laborou em serviço rural, sendo que este criava porcos e 

galinhas. Declarou que a parte autora trabalhou na fazenda do Sr. Juarez 

Santos. Informou que quando o autor laborou na Usina de Jaciara/MT, 

trabalhava na parte de corte de cana. A testemunha declara por fim que o 

autor mesmo laborando na Usina de Jaciara/MT, este fazia diárias em 

fazendas, tendo trabalhando ate mesmo para a testemunha ouvida neste 
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juízo, bem como que o autor não possuía maquinários e nem empregados. 

Em seu depoimento a testemunha Zilda Almeida Silva informou que: 

Conhece a parte autora há aproximadamente 35 a 40 anos, que este 

labora na roça, procedendo o cultivo de arroz, bem como roçava pastos. 

Declarou por fim que o autor nunca possuiu fazenda própria, sempre 

laborando na fazenda de terceiros. De início, cumpre ressaltar que é 

válida a prova testemunhal para a demonstração dos fatos alegados na 

inicial, uma vez que essa prova não é ilícita (Constituição da República, 

artigo 5º, inciso LVI), além de ser difícil a comprovação através de prova 

exclusivamente documental. De outra face, em que pese a Súmula 149 do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste vedação legal a que a 

comprovação da qualidade de trabalhador rural seja feita por meio 

exclusivamente testemunhal, sendo o rol elencado no artigo 106 do atual 

Plano de Benefícios apenas exemplificativo. Já se decidiu inclusive, no 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região que: "A lei não veda a 

comprovação da qualidade de rurícola exclusivamente por testemunhas. 

Ao contrário, só excepciona na hipótese de aposentadoria por tempo de 

serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). 

Mesmo que assim não fosse, repita-se, a parte autora trouxe aos autos 

início de prova material que, aliado à prova testemunhal, demonstraram o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade. Além disso, como ressaltado acima, trata-se de 

início de prova, e não de prova conclusiva, mesmo porque foi 

complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que a parte autora 

juntou aos autos, cópia de sua certidão de casamento constando a sua 

profissão como lavrador, desse modo os documentos juntados 

comprovaram que a parte autora exerce atividade rural em regime de 

economia familiar. Assim, demonstrada a condição de rurícola, a idade 

exigida pela Lei e o exercício de atividades rurais nos últimos cinco anos, 

procede o pedido inicial. Cumpre ressaltar que competia ao instituto réu o 

ônus da prova contra o fato constitutivo do direito da autora, o que não foi 

feito, de modo que a pretensão inicial merece parcial acolhimento. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação. Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as caute las  de praxe . 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-34.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LAURENCO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo nº 1000388-34.2019.8.11.0034 AUTOR(A): 

DIVINO LAURENCO BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos I - RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO 

DEFICIENTE proposta por DIVINO LAURENÇO BORGES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em síntese, alega que 

a Parte Autora está incapacitada para de exercer atividades laborais, já 

que foi diagnosticada com Outras espondiloses com radiculopatias (CID 

M47.2), Transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID M50.1) e 

Escoliose (CID M41.9). Informa que a parte Autora já requereu 

administrativamente seu pedido de Prestação Continuada de Assistência 

Social à Pessoa com Deficiência, sendo negado pelo INSS. A parte autora 

aduz que, diante dessa situação encontra-se totalmente incapacitada para 

o exercício de atividade laboral. Requereu a concessão da gratuidade da 

Justiça, bem como pela procedência do pedido, de modo que seja 

concedido o benefício do LOAS/AMPARO AO DEFICIENTE. A inicial foi 

recebida, bem como os benefícios da justiça gratuita foram deferidos a 

parte autora (ID.21852622). A parte requerida apresentou contestação. 

(ID22512327) Juntada de laudo da perícia médica. (ID.23494420) 

Impugnação à contestação (ID.23599127), impugnação ao laudo pericial 

apresentado pela parte autora(ID.25310816) Laudo pericial complementar 

(ID.25900729), em seguida a parte autora apresentou manifestação ao 

laudo complementar (ID.27258995) Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. No mérito o pedido é improcedente. De acordo 

com o Art. 203, V, da Constituição Federal de 1988, a assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, tendo por objetivos a garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei. Sua regulamentação 

deu-se pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), 

que, no Art. 20, caput e § 3º, estabeleceu que o benefício é devido à 

pessoa deficiente e ao idoso maior de sessenta e cinco anos cuja renda 

familiar per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo. In verbis: 

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1º 

Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2º 

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo." O benefício assistencial 

requer, portanto, o preenchimento de dois pressupostos cumulativamente 

para a sua concessão, de um lado sob o aspecto subjetivo, a deficiência e 

de outro lado, sob o aspecto objetivo, a hipossuficiência. Assim, na 

hipótese, para concessão do benefício, necessário se faz analisar a 

presença do requisito da incapacidade para o trabalho ou idade superior a 

65 anos e a impossibilidade econômica própria ou de sua família para 

prover o seu sustento. De análise dos autos, em que pese à deficiência 

alegada na exordial como incapacitante para prover o próprio sustento, 

não restou comprovado que a parte autora está incapacitada para uma 

vida independente e para o trabalho, tendo em vista, que conforme laudo 

pericial de (ID.23494420 e ID.25900729), verifica-se que a parte autora 

não é incapaz para o trabalho. Desta forma, conforme laudo pericial não 

há impedimentos para que o periciado possa exercer atividade laborativa. 

Em razão da especialidade da área médica, a prova pericial é essencial, 

pois, conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco, “onde termina o campo 

acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções 

judiciais, ali começa o das perícias” [Instituições de Direito Processual Civil, 

Vol. III, 6ª edição, Malheiros, p. 613]. O requisito de ser portador de 

deficiência, por sua vez, não está preenchido já que o laudo pericial 

médico constatou que: “ Inexistência de incapacidades/ apato ao labor” 

Assim, acolho a conclusão pericial do (ID.23494420 e ID.25900729)que foi 

realizado por profissional idôneo, o qual não possui qualquer vínculo com 

a autarquia requerida e nenhum interesse no deslinde do presente feito. 

No caso, o fato do autor não preencher o requisito de incapacidade e/ou 

deficiência, por si só, já afasta a hipótese de concessão do benefício de 

assistência continuada previsto pelo §2º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 

(LOAS), sendo desnecessária a análise de sua hipossuficiência 

econômica já que não preencheu um dos requisitos exigidos para a 

concessão do benefício. Portanto, ausente o requisito legal da deficiência 

física e/ou mental (incapacidade), deve a pretensão da parte autora ser 

julgada improcedente. Deste modo, não restou preenchido um dos 
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requisitos autorizadores para a concessão do benefício de amparo 

assistência ao deficiente. DO DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, para JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido formulado. Em razão da sucumbência, arcará a autora com 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

atualizado e corrigido, o que faço com fulcro no artigo 85 c.c. 98, § 2º, do 

CPC. Entretanto, tendo em vista que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, fica suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do 

CPC. P.R.I.C Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-21.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MACIEL BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

VALDIRENE MACIEL DA SILVA, qualificado nos autos, propôs em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por invalidez, em razão de sua 

incapacidade laborativa. Em síntese, a parte autora alega é portadora de 

Epilepsia (CID G40) e Diabetes (CID E11), encontrando-se incapacitada 

para trabalho permanentemente. A inicial foi recebida, bem como houve o 

deferimento da justiça gratuita à parte autora (ID.20283188). Juntada de 

laudo perícia médica. (ID.23910788) A parte requerida apresentou 

contestação ID.24266774 , seguida da impugnação à contestação no 

ID.24819491. No ID.25901742 fora juntado complementação ao laudo 

pericial. Sobreveio aos autos impugnação ao laudo complementar 

(ID.27258693) Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é improcedente. Inicialmente, cumpre 

salientar que a parte requerente impugnou o laudo da perícia médica 

(ID.23910788 e ID.25901742), no entanto o perito goza de presunção de 

desinteresse no deslinde do feito e, portanto, no que se refere à matéria 

técnica de natureza médica, suas conclusões devem prevalecer, não 

havendo qualquer motivo para desacolher o laudo apresentado. Na 

impugnação ao laudo o autor formulou pedido de concessão de benefício 

à parte autora, sob a alegação de que a mesma encontra-se incapacitada 

total e permanente para exercer atividades laborais. Entretanto, o autor 

não acostou aos autos documentos que tornassem o presente laudo 

pericial controvertido, necessitando maiores esclarecimentos ou até 

mesmo uma nova perícia, providência que lhe cabia, devendo arcar com a 

consequência de sua inércia. Passo a análise do mérito da ação. Para a 

concessão do benefício previdenciário aposentadoria por invalidez é 

necessário que o pretenso beneficiário seja segurado ao sistema da 

seguridade social, cumpra a carência, quando exigível, e comprove a 

incapacidade total e permanente para o trabalho. Quanto ao benefício 

auxílio-doença, o artigo 59 da lei 8.213/91 dispõe claramente que será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido em Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Senão 

vejamos: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Saliento que, para concessão dos 

benefícios há necessidade da presença da qualidade de segurado, que se 

consubstancia no exercício de atividade abrangida pela Previdência 

Social, englobando também os 12 meses subsequentes à cessação das 

contribuições, e, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições, 

os 24 meses posteriores. Em caso de perda da qualidade de segurado, 

deverá a parte beneficiária contar com 1/2 da contribuição necessária 

para o benefício pretendido quando da refiliação. O laudo médico pericial 

atesta que a parte autora não está incapacitada para o trabalho. 

(ID.23910788) Conclui-se então, que a parte autora não preencheu um dos 

requisitos legais necessários à implantação do benefício, qual seja a 

incapacidade laboral. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por VILMA APARECIDA 

CONCEIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, de acordo com a fundamentação acima. Vencida, condeno a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado 

e corrigido, o que faço com fulcro no artigo 85 c.c. 98, § 2º, do CPC. 

Entretanto, tendo em vista que é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, fica suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do 

CPC. Oportunamente, arquivem-se. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-90.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta LEONIDAS DA COSTA BARBOSA, qualificado nos autos, propôs 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, 

em razão de ter preenchido os requisitos. Em síntese, alega a parte 

requerente que nasceu em 13 de dezembro de 1957, tendo completado 60 

anos no ano de 2017, tendo que comprovar 180 meses de efetivo 

exercício de atividade rural, para a concessão da aposentadoria. Informa 

que na data de 27/07/2018, postulou junto ao Posto de Benefícios do INSS 

a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, com o número 

(NB): 188.130.817-8. Por fim, a parte autora pugna pela concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade. A inicial foi recebida, bem 

como houve o deferimento dos benefícios da assistência gratuita a parte 

autora (ID.22372139). A parte requerida apresentou contestação no ID. 

22802114, seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte 

autora no ID. 23599129. Há decisão de organização de processo, a qual 

designou audiência de instrução e julgamento (ID. 24710211). Audiência 

de instrução e julgamento realizada no ID.25978168. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é 

procedente. Com efeito, o trabalhador rural é enquadrado como segurado 

obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 

da Lei nº 8.213/91. O exercício da atividade rural foi comprovado pelos 

depoimentos das testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

corroborando o início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha 

João Paulo de Oliveira informou que: Conhece a parte autora há mais de 

20 anos, declara que conheceu a parte autora trabalhando na fazenda do 

Sr. Valdemar Junqueira, declarou ainda que já trabalhou com a parte 

autora, roçando pastos. Declarou ainda que o autor morou em um 

assentamento pelo período de 1 ano, onde este cultivava mandioca e 

horta. Afirmou ainda que nos dias de hoje o autor possui um pequeno lote, 

sendo que neste lote faz o cultivo de ramas de mandioca. Em seu 

depoimento a testemunha Abelino Rodrigues Pereira informou que: 

Conhece a parte autora há mais ou menos uns 20 anos, declarou que o 

autor desde que o conheceu este sempre esteve plantando, colhendo e 

tocando roça. Sempre com serviços de lavoura. Declarou por fim que o 

autor residiu no assentamento próximo à Gazim, bem como que sempre 

exerceu a função de lavrador. Por fim afirmou que o autor nunca teve 

maquinários e nem empregados. De início, cumpre ressaltar que é válida a 

prova testemunhal para a demonstração dos fatos alegados na inicial, uma 

vez que essa prova não é ilícita (Constituição da República, artigo 5º, 

inciso LVI), além de ser difícil a comprovação através de prova 

exclusivamente documental. De outra face, em que pese a Súmula 149 do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste vedação legal a que a 

comprovação da qualidade de trabalhador rural seja feita por meio 

exclusivamente testemunhal, sendo o rol elencado no artigo 106 do atual 

Plano de Benefícios apenas exemplificativo. Já se decidiu inclusive, no 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região que: "A lei não veda a 

comprovação da qualidade de rurícola exclusivamente por testemunhas. 

Ao contrário, só excepciona na hipótese de aposentadoria por tempo de 

serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). 

Mesmo que assim não fosse, repita-se, a parte autora trouxe aos autos 

início de prova material que, aliado à prova testemunhal, demonstraram o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da 
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aposentadoria por idade. Além disso, como ressaltado acima, trata-se de 

início de prova, e não de prova conclusiva, mesmo porque foi 

complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que a parte autora 

juntou aos autos, cópia da certidão de nascimento de seu filho constando 

como profissão do autor lavrador, desse modo os documentos juntados 

comprovaram que a parte autora exerce atividade rural em regime de 

economia familiar. Assim, demonstrada a condição de rurícola, a idade 

exigida pela Lei e o exercício de atividades rurais nos últimos cinco anos, 

procede o pedido inicial. Cumpre ressaltar que competia ao instituto réu o 

ônus da prova contra o fato constitutivo do direito da autora, o que não foi 

feito, de modo que a pretensão inicial merece parcial acolhimento. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação. Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4918 Nr: 294-65.2003.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro Taques Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO EGIDIO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Cód.4918

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE AVELINO 

EGIDIO TAQUES, aduzindo omissão/contradição na sentença exarada às 

fls.89, sob a alegação de que a sentença condenou a parte autora ao 

pagamento das custas judiciais, no entanto não observou que a parte é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.(fls.90/92)

Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com razão o Embargante, no que pertine a omissão/contradição da 

sentença de fls.89, visto que, de uma melhor análise dos autos verifica-se 

que a sentença atacada acertou em condenar a parte autora ao 

pagamento de custas judiciais, no entanto deixou de suspender a 

cobrança pela concessão do benefício de justiça gratuita pelo prazo de 05 

(cinco) anos, consoante art. 98, § 3º do CPC.

Desse modo, verificada a omissão/contradição da sentença de fls.89, de 

rigor o provimento dos presentes embargos de declaração para constar 

no dispositivo da sentença a referida condenação da parte autora com a 

observação de suspensão da cobrança: “[...] Custas, se em aberto, pelo 

autor. Restando suspensa a cobrança pela concessão do benefício de 

justiça gratuita pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante art. 98, § 3º do 

CPC. Deixo de condenar em honorários advocatícios.

 [...]”

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO para sanar a retro omissão da forma como acima 

fundamentado.

 Às providências. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 05 de fevereiro de 2020

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57820 Nr: 2240-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, Rafael Santos de Oliveira - OAB:10691 

E/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, considerando a certidão de decurso 

de prazo de ref.247 e a manifestação do réu em querer recorrer 

certificada na ref.243, INTIMO os advogados do réu para no prazo legal 

apresentar as razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de ref.77 foi interposto 

tempestivamente.

POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ INTIMO as partes embargante que os 

autos encontram-se com vista para apresentação das contrarrazões.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-13.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDES PANIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000122-13.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:MARCOS 

FERNANDES PANIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AV. 

JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 

78830-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-38.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000390-38.2018.8.11.0034. REQUERENTE: AMELIA ALVES ROCHA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à 

fundamentação e dispositivo da sentença. A desistência da ação por 

parte do autor, antes do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a 

imediata extinção do processo, já que é dispensável a sua anuência, a 

teor do disposto no artigo 485, § 4º, do CPC. Pelo exposto, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. sem custas e honorários. P.R.I. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000342-16.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARA MAYARA DANTAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000342-16.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação 

do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE - MT13333-O, para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. DOM 

AQUINO, 12 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 12/02/2020 14:21:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-39.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUARI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000614-39.2019.8.11.0034. REQUERENTE: JUARI PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório, passando diretamente à fundamentação e dispositivo da 

sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes do decurso do 

prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do processo, já que é 

dispensável a sua anuência, a teor do disposto no artigo 485, § 4º, do 

CPC, no caso em apreço, verifica-se que a parte ré não apresentou 

contestação até o presente momento. Pelo exposto, nos termos do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários. P.R.I. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-65.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-65.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROSILENE 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 01/04/2020 Hora: 13:50 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1165-73.2007.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, REAL 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Ortiz Machado - 

OAB:16938-A, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B/MT, Daniela Barros do Nascimento - OAB:24.793, 

LEONARDO RAMOS GONÇALVES - OAB:DF/28.428, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, MARCOS VON GLEHN 

HERKENHOFF - OAB:28432, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT, 

Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 Certifico que, nesta data, foi efetuada PENHORA NO ROSTO DOS 

PRESENTES AUTOS, em cumprimento a Carta Precatória de número 

1003548-49.2019.8.11.0040, advinda da Comarca de Sorriso, conforme 

certidão da senhora Oficiala de Justiça em anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88234 Nr: 2814-60.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM, RDSM, ESM, JDSR, JIGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:15.837, Audiney Rodrigues Fernandes - OAB:18.677, BRUNO 

GOMES BARRETO - OAB:25614, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645/O, JOÃO BATISTA 

VARELLA RODRIGUES - OAB:3575, KARINA ROMÃO CALVO - 

OAB:19370, Pedro Pereira de Souza - OAB:26.621

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

 Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de:

a) EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, conhecido como “Macedo”, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) 

previsto(s) no art. 121, § 2º, incisos I e IV c.c. o art. 29, “caput”, e art. 62, 

inciso I, art. 211, “caput”, c.c. o art. 29, “caput”, e art. 62, inciso I, art. 155, 

“caput”, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90;

b) ROBERTO DOS SANTOS MIZAEL, conhecido como “Negão”, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) 

previsto(s) no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c.c. o art. 29, “caput”, art. 211, 

“caput”, c.c. o art. 29, “caput”, em concurso material de crimes, na forma 

do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90;
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c) JEOVÁ DE SOUZA ROCHA, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) no art. 121, § 2º, inciso 

IV, c.c. o art. 29, “caput”, art. 211, “caput”, c.c. o art. 29, “caput”, em 

concurso material de crimes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, 

com as implicações da Lei 8.072/90;

d) JOÃO IRIS GOMES SOUZA, conhecido como “Li”, devidamente 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) 

no art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. o art. 29, “caput”, art. 211, “caput”, c.c. o 

art. 29, “caput”, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90;

e) ERIELSON SANTOS MACEDO, conhecido como “Alemão”, devidamente 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) 

no art. 180, “caput”, e art. 171, “caput”, em concurso material de crimes, 

na forma do art. 69, todos do Código Penal, todos pelos fatos descritos na 

inicial.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2019, oportunidade em que foi 

convertida a prisão temporária em preventiva dos réus EDUARDO, 

ROBERTO, JEOVÁ e JOÃO IRIS (fls. 1507/1511 - Código: 126234, mídia 

digital de fl. 11).

Os acusados EDUARDO e JEOVÁ, por meio de advogado constituído, 

requereram a revogação da prisão preventiva (fls. 1527/1547 e 1556/1580 

- Código: 126234, mídia digital de fl. 11), pleitos que foram indeferidos, em 

consonância com parecer ministerial (fls. 1595/1596 - Código: 126234, 

mídia digital de fl. 11).

A defesa do increpado EDUARDO arguiu exceção de incompetência em 

razão do lugar da infração (fls. 1600/1616 - Código: 126234, mídia digital 

de fl. 11), a qual foi rejeitada às fls. 1648/1649 - Código: 126234, mídia 

digital de fl. 11.

Devidamente citados (fl. 1942 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11), os 

acusados EDUARDO, JEOVÁ e ERIELSON apresentaram resposta à 

acusação às fls. 1644/1646 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11.

A defesa dos custodiados EDUARDO e JEOVÁ impetrou “habeas corpus” 

(fls. 1667/1714 e 1719/1750 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11), 

indeferidas as liminares vindicadas (fls. 1715/1716 e 1751/1752 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11) e denegada a ordem.

O réu ROBERTO, apesar de não localizado pessoalmente para citação, 

apresentou resposta à acusação à fl. 1855 - Código: 126234, mídia digital 

de fl. 11, por intermédio de advogado constituído, de modo que foi dado 

por citado, consoante decisão às fls. 1978/1979 - Código: 126234, mídia 

digital de fl. 11.

 A defesa do acusado EDUARDO impetrou “habeas corpus” pleiteando o 

declínio da competência do Juízo da Comarca de Vera para o Juízo da 

Comarca de Feliz Natal (fls. 1862/1893 - Código: 126234, mídia digital de fl. 

11), indeferida a liminar às fls. 1894/1895 - Código: 126234, mídia digital de 

fl. 11 e denegada a ordem ao fim.

O increpado JOÃO IRIS, por intermédio de advogados constituídos, 

impetrou “habeas corpus” às fls. 1930/1932 - Código: 126234, mídia digital 

de fl. 11, bem como apresentou resposta à acusação às fls. 1943/1946 - 

Código: 126234, mídia digital de fl. 11.

Impetrado “habeas corpus” pelo acusado JEOVÁ perante o Superior 

Tribunal de Justiça, indeferido o pedido liminar (fls. 2006/2057 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11), a ordem foi denegada.

Designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 2059 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11), na qual foram ouvidos os informantes Felipe 

Gustavo Chiodi, Eliane Terezinha Frescura Chiodi, Primo Chiodi, Sérgio 

Chiodi, Vanuzia Martins Pereira e Maria Diva da Silva; as testemunhas de 

defesa José Carlos Rodrigues da Cruz e Saule Baroski, homologada a 

desistência das testemunhas de defesa Claudemir Oliveira de Souza e 

Malbazania Pereira Sanches. Ao final, procedeu-se ao interrogatórios dos 

réus JOÃO IRIS, ERIELSON, JEOVÁ e EDUARDO (fls. 2332/2367 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11).

Os acusados EDUARDO e JEOVÁ requereram o relaxamento da prisão 

cautelar por excesso de prazo às fls. 2163/2180 - Código: 126234, mídia 

digital de fl. 11, o qual foi indeferido, em consonância com o parecer do 

Ministério Público (fls. 2188/2189 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requer a procedência 

dos pedidos formulados na inicial a fim de que os acusados sejam 

pronunciados nos termos em que denunciados (fls. 2403/2418 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11).

A defesa dos acusados EDUARDO e ERIELSON, em alegações finais 

escritas, deixou para se manifestar sobre o mérito por ocasião da sessão 

plenária (fls. 2435/2436 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

A defesa dos acusados JEOVÁ e JOÃO IRIS, em alegações finais 

escritas, pugna pela impronúncia dos réus ante a inexistência de conjunto 

probatório mínimo a indicar a autoria do crime de homicídio, bem como a 

absolvição deles quanto ao crime conexo de ocultação de cadáver por 

ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desqualificação do delito 

de homicídio para mantê-lo na forma fundamental (fls. 2437/2463 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11).

Pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JOÃO IRIS às fls. 

2481/2495 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11, concedida a liberdade 

provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 

2527/2528 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

Em alegações finais escritas, a defesa do réu ROBERTO pleiteia a 

impronúncia do denunciado ante a ausência de provas de autoria ou 

participação no delito. Por fim, pede a revogação da prisão preventiva (fls. 

2503/2526 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

Pedidos de revogação da prisão preventiva de JEOVÁ e de EDUARDO às 

fls. 2543/2591 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11, os quais foram 

indeferidos, em consonância com o parecer ministerial (fls. 2626/2628 - 

Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito objetivando a 

reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória com a aplicação 

de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado JOÃO IRIS (fls. 

2599/2610 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

Contrarrazões ao recurso em sentido estrito pelo acusado JOÃO IRIS às 

fls. 2651/2657 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11, e, em juízo de 

retratação, a decisão objurgada restou mantida (fl. 2668 - Código: 126234, 

mídia digital de fl. 11).

As testemunhas de defesa Raiane de Souza e Jailson Antônio Marques e 

os informantes Lucas Fernandes Bernardes, Eduardo Sousa Macedo e 

Heloísa Gomes de Oliveira foram inquiridos por meio de carta precatória 

(fls. 2740/2744, 2785/2787 e 2823/2827 - Código: 126234, mídia digital de 

fl. 11).

O acusado EDUARDO impetrou “habeas corpus” perante o Superior 

Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Porém, a ordem foi lhe 

concedida de ofício para reconhecer a incompetência do Juízo da 

Comarca de Vera, determinando a remessa dos autos da ação penal 

originária ao Juízo da Comarca de Feliz Natal (fls. 2754/2769 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11).

O réu JOÃO IRIS pleiteou a revogação da medida cautelar de 

monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, a extensão do 

monitoramento para o Município de Vera (fls. 29/32), os quais foram 

indeferidos às fls. 51 e verso, pleito que foi reiterado às fls. 56/57 e verso 

e deferido às fls. 67/70.

Os acusados EDUARDO e JEOVÁ requereram o relaxamento da prisão 

preventiva por excesso de prazo às fls. 37/50 e verso, que foi indeferido 

às fls. 67/70.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva 

dos acusados EDUARDO, JEOVÁ e ROBERTO, bem ainda a conversão 

das medidas cautelares em prisão preventiva do réu JOÃO IRIS (fls. 76/78 

e verso).

O acusado JOÃO IRIS apresentou novamente alegações finais escritas 

requerendo a sua impronúncia por ausência de provas de autoria ou 

participação no delito (fls. 86/89).

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Das questões processuais iniciais

II.1.1 - Da desistência tácita das testemunhas

Não há informações nos autos quanto à oitiva da testemunha de acusação 

Adilson Cardoso da Silva Júnior e, de outro lado, decorreu o prazo para 

que a defesa do acusado ROBERTO informasse os endereços atualizados 

das testemunhas arroladas Gerson Casaria e Edilson de Souza Martins, 

consoante certidão de fl. 2426 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11.

Tanto o Ministério Público como o increpado ROBERTO ofereceram suas 

alegações finais sem nada mencionar, pelo que entenderam suficiente a 

instrução criminal produzida.

Assim, é de se homologar a desistência tácita das testemunhas de 

acusação Adilson Cardoso da Silva Júnior e de defesa Gerson Casaria e 

Edilson de Souza Martins.

II.1.2 - Da separação do processo em relação a ROBERTO

ROBERTO encontra-se em lugar incerto e não sabido, não tendo sido 

citado e/ou intimado pessoalmente para qualquer ato do processo.

Como apontado no relatório, o juízo, à época, deu ROBERTO por citado 

considerando ter ele comparecido pessoalmente pelo fato de ter 
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apresentado resposta à acusação por meio de advogado constituído à fl. 

1855 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11, consoante decisão de fls. 

1978/1979 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11.

Realizada audiência de instrução nos autos Código: 126234 no dia 

06/06/2019, às 14h00, na Comarca de Vera, após inquiridos informantes e 

testemunhas, procedeu-se ao interrogatório dos réus, com exceção dele 

(ROBERTO), não intimado a comparecer por ausência de endereço para 

sua intimação, presente apenas seu advogado constituído, Dr. Bruno 

Gomes Barreto (fls. 2332/2367 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

Porém, quando a lei fala em comparecimento pessoal, não se pode utilizar 

interpretação extensiva a abarcar tal circunstância, pois ainda que se 

presuma ter ele conhecimento a respeito da ação, uma vez que constituiu 

advogado, essa presunção é relativa e a equipara a uma citação ficta.

No respeitante:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO 

CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR 

MEIO DE EDITAL. PROCESSO QUE SE DESENVOLVEU ENTRE O 

ADVOGADO CONTRATADO NA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, O 

JUIZ E O PROMOTOR. NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO A NENHUM 

DOS ATOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA 

CIÊNCIA DA DENÚNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE, DE OFÍCIO, PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À AUTODEFESA. 

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. 1. Não 

ocorre a violação do art. 619 do CPP quando o acórdão, apesar de 

contrário à pretensão da parte, se manifesta expressamente sobre a 

matéria controvertida. 2. Em matéria de nulidade, aplica-se o princípio pas 

de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha 

gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que, em alguns 

casos, pode ser evidente, por raciocínio lógico do julgador. 3. Deve ser 

mantido o acórdão estadual que, de ofício, reconheceu a irregular 

constituição do processo, desenvolvido sem a presença do réu, pois a 

citação pessoal foi frustrada e, determinada sua realização por meio de 

edital, a diligência também deixou de ser cumprida. 4. A citação é 

pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade 

não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado 

particular quando foi preso em flagrante. O fato de o Juiz ter determinado 

a juntada, nos autos da ação penal, de cópia da procuração outorgada ao 

advogado no processo apenso, relacionado ao pedido de liberdade 

provisória, bem como que o causídico apresentasse resposta à acusação, 

não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento 

espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da 

denúncia e nem que renunciou à autodefesa. 5. O prejuízo para a ampla 

defesa foi registrado no acórdão estadual, não havendo falar em violação 

do art. 563 do CPP. A ampla defesa desdobra-se na defesa técnica e na 

autodefesa, esta última suprimida do réu, pois não lhe foram 

oportunizadas diversas possibilidades, tais como a presença em juízo, o 

conhecimento dos argumentos e conclusões da parte contrária, a 

exteriorização de sua própria argumentação em interrogatório etc. 6. 

Recurso especial não provido.” (REsp 1580435/GO, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Daí porque, tratando-se de nulidade absoluta, o prejuízo é presumido, na 

forma do art. 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, 

podendo ser conhecida de ofício por se tratar de questão de ordem 

pública, na forma do seu art. 251.

Logo, todos os demais atos praticados desde a citação de ROBERTO 

estão nulos, a citação inclusive, na dicção do art. 573, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Por consequência, o processo deve ser separado em relação a ele, na 

autorização do art. 80 do declinado Estatuto Processual Penal.

II.2 - Da pronúncia

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, não há como se acolher 

o pedido de impronúncia de JEOVÁ e JOÃO IRIS, em consonância com o 

parecer ministerial, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos 

no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal.

A materialidade do(s) delito(s) vem consubstanciada pelo termo de 

apreensão à fl. 51, laudos periciais (exames de veículo automotor) às fls. 

65/80, laudo pericial (pesquisa de identificação genética) às fls. 110/118, 

termo de exibição e apreensão às fls. 123/124, exame de necropsia às fls. 

135/136, mapa topográfico para localização de lesões às fls. 137/138, 

laudo pericial criminal (exame grafotécnico em folha de cheque) às fls. 

153/170 e auto de reconhecimento de cadáver à fl. 1039, todos os 

documentos referentes aos autos Código: 126234, mídia digital de fl. 11.

E, nesta fase, o Estatuto Processual Penal contenta-se com os indícios 

suficientes de autoria, os quais, igualmente, encontram-se presentes com 

base nos depoimentos dos informantes Felipe Gustavo Chiodi, Eliane 

Terezinha Frescura Chiodi, Primo Chiodi e Sérgio Chiodi, os quais 

afirmaram que EDUARDO possuía uma dívida com a vítima ELIZEU e que, 

no dia do seu desaparecimento, EDUARDO e a vítima teriam marcado de 

se encontrar para negociá-la.

Sob o crivo do contraditório, EDUARDO confessou possuir a aludida dívida 

com a vítima e ter efetuado disparo de arma de fogo em desfavor dela 

após se encontrarem em uma estrada rural e terem se desentendido, o 

que foi confirmado pelos informantes Eduardo Sousa Macedo e Heloísa 

Gomes de Oliveira, pai e esposa de EDUARDO.

Em representação criminal de interceptação, quebra de sigilo telefônico, 

escuta e gravação nos autos Código: 122650, mídia digital de fl. 11, 

ERIELSON afirmou ao seu advogado que seu irmão EDUARDO foi quem 

preencheu o cheque, consoante relatório técnico final às fl. 410/451 e 

mídia digital às fls. 18/19, CD Pag. 20, AUDIOS ERIELSON, 03 Erielson x 

Eduardo 02 .

Com relação aos denunciados ROBERTO, JEOVÁ, JOÃO IRIS e ERIELSON, 

verifica-se que, no dia anterior e no dia do desaparecimento da vítima - 09 

e 10 de março de 2018 -, EDUARDO teria se comunicado 36 (trinta e seis) 

vezes com JEOVÁ, 50 (cinquenta) vezes com JOÃO IRIS, 38 (trinta e oito) 

vezes com ERIELSON, 40 (quarenta) vezes com ROBERTO e 10 (dez) 

vezes com a vítima ELIZEU, a par de JOÃO IRIS e JEOVÁ terem se 

comunicado 36 (trinta e seis) vezes, consoante relatório de análise de 

vínculos de alvos distintos às fls. 1036/1038 - Código: 126234, mídia digital 

de fl. 11.

Nesse sentido, ouvido perante a autoridade policial, ERIELSON alegou que, 

no dia dos fatos, seu irmão EDUARDO disse que iria caçar com ROBERTO 

e, logo após, a vítima chegou com um veículo Strada, cor branca, e 

EDUARDO nele embarcou. Após saírem (ELIZEU e EDUARDO), ROBERTO 

passou com uma espingarda, calibre 12, nas costas, e também saiu com 

uma motocicleta CG Titan Fan, cor vermelha, o que foi presenciado pela 

esposa VANUZIA, que lhe reportou o ocorrido (fls. 294/297 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11).

ERIELSON narrou que, após receber ligação acerca do desaparecimento 

da vítima, EDUARDO teve uma conversa reservada com ROBERTO, 

momento em que seu irmão EDUARDO lhe confidenciou que não havia 

matado a vítima, mas que ROBERTO havia feito o “serviço” e que deixaram 

o corpo em um lugar e o carro em outro. Posteriormente, ROBERTO 

disse-lhe ter ganho a motocicleta CG Titan Fan, cor vermelha, de 

EDUARDO em troca de um serviço que havia feito (fls. 294/297 - Código: 

126234, mídia digital de fl. 11).

ERIELSON relatou ainda que Heloisa, esposa de EDUARDO, disse a 

Vanuzia que EDUARDO tinha uma bolsa com dinheiro e cheques (fls. 

294/297 - Código: 126234, mídia digital de fl. 11).

Todavia, no pretório, ERIELSON não confirmou tais fatos, afirmando ter 

sido forçado a confessar na fase inquisitiva.

De outro lado, o informante Lucas Fernandes Bernardes alegou ter 

recebido o cheque da pessoa de ERIELSON, em virtude de um negócio 

jurídico de compra e venda de um veículo realizado entre eles, cheque 

este, todavia, de titularidade da vítima ELIZEU.

 Na primeira fase do procedimento escalonado do júri (“judicium 

accusationis”), a dúvida socorre a sociedade em prejuízo do(s) 

acusado(s), vale dizer, o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao 

“in dubio pro reo” e um mínimo de dúvida a respeito dos fatos, ou quando a 

tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda-se seja 

a questão submetida à apreciação do juízo competente, sendo defeso ao 

juiz antecipar-se ao júri e interpretar definitiva e concludentemente em 

favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos 

jurados.

De igual forma, a(s) qualificadora(s) merece(m) ser submetida(s) à 

apreciação do Tribunal Popular, pois há indícios de que o crime foi 

cometido pelo(s) increpado(s) por motivo torpe decorrente de cobrança de 

dívida, mediante dissimulação.

Daí porque as qualificadoras descritas nos incisos I e IV do § 2º do art. 

121 do Código Penal deve(m) ser apreciada(s) pelo Conselho de 

Sentença, sob pena de violação à competência constitucional.

Alfim, com relação ao(s) delito(s) conexo(s), este(s) deve(m) ser 

igualmente submetido(s) ao Tribunal do Júri, haja vista a conexão objetiva, 

lógica, material, consequencial, instrumental, probatória ou processual com 

o delito doloso contra a vida, de procedimento mais amplo, na 
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determinação do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

II.3 - Da prisão preventiva de EDUARDO, ROBERTO e JEOVÁ

Razão assiste ao Ministério Público.

É que os requisitos legais que fundamentaram a conversão da prisão 

temporária em preventiva de EDUARDO, ROBERTO e JEOVÁ permanecem 

incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro.

E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem 

pública, da conveniência da instrução criminal e, com relação a ROBERTO, 

para a aplicação da lei penal, o que restou devidamente fundamentado na 

decisão que converteu a prisão temporária em preventiva às fls. 

1507/1511 do processo Código: 126234 (mídia digital de fl. 11), bem como 

na que reanalisou a prisão às fls. 67/70.

 Ademais, num primeiro exame, o denunciado EDUARDO demonstra 

ousadia, frieza, deslealdade e indiferença para com a vida alheia, pois, 

teria, supostamente, contratado terceiros para executar a vítima mediante 

dissimulação, além de ocultar-lhe o cadáver, furtar-lhe pertences pessoais 

e repassá-los a terceiros.

Já JEOVÁ aparentemente é conhecido por se envolver com grilagem de 

terras, supostamente integrante de grupo armado, temido por moradores 

do Distrito de Santa Terezinha, uma vez que chegou a proferir ameaças 

contra um informante ao suspeitar de que teria denunciado anonimamente 

os fatos, consoante mídia digital às fls. 18/19, CD Pag. 19, gravações 

telefone de plantão, grav074 19-03-2018.

A par disso, – embora outra conclusão possa advir da instrução –, a 

culpabilidade dos segregados parece ser acentuada e a conduta aparenta 

ser abjeta, uma vez que o delito teria sido premeditado decorrente, em 

tese, de uma dívida de venda de venenos agrícolas entre EDUARDO e a 

vítima.

Isto porque no dia anterior e no dia do desaparecimento da vítima - 09 e 10 

de março de 2018 -, EDUARDO teria se comunicado 36 (trinta e seis) 

vezes com JEOVÁ, 50 (cinquenta) vezes com JOÃO IRIS, 38 (trinta e oito) 

vezes com ERIELSON, 40 (quarenta) vezes com ROBERTO e 10 (dez) 

vezes com a vítima ELIZEU, a par de JOÃO IRIS e JEOVÁ terem se 

comunicado 36 (trinta e seis) vezes, consoante relatório de análise de 

vínculos de alvos distintos às fls. 1036/1038 - Código: 126234, mídia digital 

de fl. 11.

Ademais, em manifestação sigilosa, informações foram obtidas de que, 

desde a prisão de EDUARDO e JEOVÁ, teriam eles encomendado a morte 

de familiares da vítima ELIZEU, havendo inclusive recomendação para que 

deixassem a cidade.

Ressalta-se que também há indícios de que JEOVÁ e sua esposa 

JULIANA forneceram cópia de decisão dos autos a familiares dos 

acusados a fim de intimidarem testemunhas, além de parentes do 

ofendido, conforme manifestação ministerial de fls. 76/78 e verso.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a 

pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante 

desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado 

hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto, 

tudo já devidamente mencionado na decisão que decretou a segregação 

cautelar e reanalisou a prisão quando do cumprimento do mandado de 

prisão.

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa 

ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas 

infrações penais ou até mais graves.

No respeitante, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:

 “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a 

garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente 

pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer 

porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, 

em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a 

infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a 

prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o 

meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do 

crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, 

Décima Edição, 2002, pág. 803).

II.4 - Das medidas cautelares de JOÃO IRIS

Não obstante os valiosos argumentos do Ministério Público, não há como 

se acolher, por ora, o pedido de conversão das medidas cautelares em 

prisão preventiva de JOÃO IRIS.

A medida mais drástica somente pode ser decretada quando se fizer 

necessária, conforme se constate ou não a presença dos seus 

pressupostos e condições de admissibilidade, nos termos do arts. 312 e 

313 do Código de Processo Penal.

 Não se pode olvidar que a prisão preventiva é medida excepcional, razão 

pela qual os seus requisitos e pressupostos devem ser concretos, 

baseados em dados reais, e não em situações hipotéticas, abstratas e 

genéricas.

 No particular, verifica-se que os requisitos legais que fixaram as medidas 

cautelares de JOÃO IRIS permanecem incólumes, inexistindo fato novo a 

alterar tal quadro.

Daí porque, não obstante a informação de que JOÃO IRIS estaria a 

procura de uma arma, conforme manifestação sigilosa no Módulo Interno 

Ouvidoria, num contexto em que familiares da vítima estariam sob 

ameaças, inclusive de morte, conforme manifestação do Ministério Público 

às fls. 76/78 e verso, tal argumento, isoladamente, é insuficiente a ensejar 

a conversão das medidas cautelares impostas em prisão preventiva, 

principalmente porque nenhum fato concreto foi demonstrado.

III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a desistência tácita das testemunhas de acusação Adilson 

Cardoso da Silva Júnior e de defesa Gerson Casaria e Edilson de Souza 

Martins;

b) DECLARO a nulidade da citação de ROBERTO DOS SANTOS MIZAEL, o 

que se estende a todos os demais atos a partir dela, inclusive, nos termos 

do art. 251, art. 564, inciso III, alínea “e”, e art. 573, § 2º, do Código de 

Processo Penal;

c) DETERMINO a separação do processo com relação a ROBERTO DOS 

SANTOS MIZAEL, conhecido como “Negão”, trasladando-se cópia integral 

deste feito, na dicção do art. 80 do Código de Processo Penal;

d) PRONUNCIO os acusados:

d.1) EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, conhecido como “Macedo”, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) 

previsto(s) no art. 121, § 2º, incisos I e IV c.c. o art. 29, “caput”, e art. 62, 

inciso I, art. 211, “caput”, c.c. o art. 29, “caput”, e art. 62, inciso I, art. 155, 

“caput”, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, todos do 

Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90;

d.2) JEOVÁ DE SOUZA ROCHA, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) no art. 121, § 2º, inciso 

IV, c.c. o art. 29, “caput”, art. 211, “caput”, c.c. o art. 29, “caput”, em 

concurso material de crimes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, 

com as implicações da Lei 8.072/90;

d.3) JOÃO IRIS GOMES SOUZA, conhecido como “Li”, devidamente 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) 

no art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. o art. 29, “caput”, art. 211, “caput”, c.c. o 

art. 29, “caput”, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90;

d.4) ERIELSON SANTOS MACEDO, conhecido como “Alemão”, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do(s) delito(s) 

previsto(s) no art. 180, “caput”, e art. 171, “caput”, em concurso material 

de crimes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, todos considerada 

a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de 

autoria, tudo na determinação do art. 413 do Código de Processo Penal;

e) MANTENHO a prisão preventiva de EDUARDO DOS SANTOS MACEDO, 

conhecido como “Macedo”, ROBERTO DOS SANTOS MIZAEL, conhecido 

como “Negão”, e JEOVÁ DE SOUZA ROCHA uma vez que inalteradas as 

circunstâncias fáticas que a ensejaram, em conformidade com o parecer 

ministerial e com a decisão anterior, nos termos do art. 413, § 3º, Código 

de Processo Penal;

f) INDEFIRO o pedido do Ministério Público para a conversão das medidas 

cautelares fixadas a JOÃO IRIS GOMES SOUZA em prisão preventiva, 

uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que as ensejaram.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Efetuada a distribuição do processo descrita no item “c” do dispositivo, 

dê-se vista daqueles autos ao Ministério Público para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 3º, do NCPC.

Insira-se no relatório de réus presos os dados do processo em que 

decretada/reanalisada a prisão cautelar, principalmente a data da prolação 

com agendamento do prazo de revisão para 90 (noventa) dias, na forma 

do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação 

dada pela Lei 13.964/19, sob pena de se tornar ilegal a prisão.

Intimem-se os acusados pessoalmente da presente sentença, nos termos 

dos arts. 392, inciso I, e 420, inciso I, do Código de Processo Penal.

Intime-se também a defesa.
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Cientifique-se o Ministério Público.

Após o decurso do prazo recursal, o que deverá ser certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 422 do CPP, e, em seguida, intime-se a defesa para a 

mesma finalidade.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

 Publique-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 17h04 do dia 06/02/2020, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87715 Nr: 1184-59.2019.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDENEI PEIXOTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DILMAR ESTIVALETT 

CARVALHO - OAB:7573/MS

 Impulsiono os autos para INTIMAR a defesa da realização da audiência 

designada para a data de 16/03/2020, às 17hs00min., a realizar-se nas 

dependências deste Fórum da Comarca de Feliz Natal/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44836 Nr: 299-02.2006.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO AKABANE - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:MT-7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Ofício 940/INTERMAT juntado às fls. 279, bem como a 

Decisão de fls. 252, impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente 

a comprovar nos presentes autos a juntada dos documentos necessários 

para fornecimento da Carta de Anuência junto a INTERMAT, conforme 

deferido às fls 252.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46885 Nr: 974-28.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELINO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os autos para INTIMAR a defesa a se manifestar no prazo 

legal, nos termos da Decisão de fls.555.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 1553-24.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF. MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida à comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 28/02/2020 às 12h40min.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000061-90.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

RONALDO GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

VANI SILVA BEZERRA (ESPÓLIO)

ROBSON QUEIROZ BEZERRA (REQUERIDO)

MIGUEL GOMES BEZERRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO TORBAY GORAYEB OAB - MT7361-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUIZO DA2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

COMARCA DE CUIABÁ MT (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio de seus advogados, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida 

a  G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao",  e ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29955 Nr: 1412-72.2007.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marciana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82980 Nr: 2313-64.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DIAS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA - OAB:OAB/MT 

16.166, Elio Alceno Schowantz - OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. 

Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85215 Nr: 1174-43.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelair de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85277 Nr: 1235-98.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86604 Nr: 2330-66.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claor Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104212 Nr: 4161-47.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Roberto Paludo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106026 Nr: 741-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Salvário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32113 Nr: 662-36.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41531 Nr: 911-79.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS REIS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42398 Nr: 1778-72.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS DIAS DA COSTA, ADIEL DIAS DA SILVA, RENI 

DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BATTIROLA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81944 Nr: 1278-69.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DOS REIS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83705 Nr: 3041-08.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ARAUJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-b/MT, 

Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 93478 Nr: 1424-08.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95508 Nr: 2626-20.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belenice Teresinha Dalla Corte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 652-11.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Mata Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98672 Nr: 662-55.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Garcia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98675 Nr: 665-10.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100182 Nr: 1522-56.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA CUETO GAZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, FABIANA DE LIMA - OAB:14068, Jéssica Teixeira 

Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100405 Nr: 1660-23.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augustinho do Nascimento de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101451 Nr: 2256-07.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102220 Nr: 2774-94.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quécele de Carli - 

OAB:17.062-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103386 Nr: 3536-13.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Castro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 3608-97.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelise Mallmann de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103800 Nr: 3841-94.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Grupo Maiteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105252 Nr: 264-74.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liria Teresinha Schwarzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105365 Nr: 342-68.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106365 Nr: 915-09.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson João Philippi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106434 Nr: 960-13.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107194 Nr: 1446-95.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Lopes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 1750-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108383 Nr: 2040-12.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bandeira Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:22.222-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110686 Nr: 3263-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112413 Nr: 58-26.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kazuko Saruwatari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114200 Nr: 1470-89.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Teixeira Bastos Marins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116856 Nr: 3419-51.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117916 Nr: 4102-88.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valirica Cesconetto, Jose de Almeida Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT, Quécele de Carli - OAB:17.062-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119367 Nr: 5026-02.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Fedatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob pena de envio dos autos 

ao arquivo.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39601 Nr: 43-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Alves dos Santos, Carlos Ramão 

Romero Jara, Denilson Richtic, Paulo Eduardo Lima de Oliveira, Pedro da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Nylvan José da Silva 

- OAB:17.805-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa da parte ré para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos. Guiratinga - MT, 11 de fevereiro de 

2020.

Analista Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000853-37.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ SILVERIO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE COMARCA DE Guiratinga - 

MT Processo nº 1000853-37.2019.8.11.0036 Conforme o que determina o 

Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22 e a vigência da Seção V, 

Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/04/2020 às 14h00min. Expeça-se o necessário 

para intimação das partes. Guiratinga – MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Débora Larissa Dias de Souza Conciliadora

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78517 Nr: 469-13.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601, 
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JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as informações apresentadas pela Autarquia Demandada à 

ref. 75, nos termos da decisão de ref. 63 impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte exequente, em 10 (dez) dias, 

para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97370 Nr: 3605-13.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 3605-13.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97370.

 Vistos, etc.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dr. SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS – OAB/MT 24920/O, a fim de que promova a defesa do 

réu Rogério da Silva.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92734 Nr: 286-37.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos nº: 286-37.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 92734.

 Vistos, etc.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o(a) douto(a) advogado(a) Dra. AMANDA 

AUGUSTA BOTTEGA – OAB/MT 22100/O, a fim de que promova a defesa 

do réu Lucas Gonçalves dos Santos.

Intime-se o(a) causídico(a) nomeado(a) para manifestar-se sobre a 

nomeação, bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77353 Nr: 17-03.2016.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICDSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Artigos 482, VI e 1.209 ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada 

da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar o 

que entender de direito, sob pena de extição do processo por abandono 

da causa, conforme previsto no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78151 Nr: 336-68.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Artigos 482, VI e 1.209 ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

subscritor da petição de ref. 105, Dr. Clayton Olímpio Pinto, via DJE para no 

prazo de 05(cinco) dias requerer o que entender de direito, sob pena de 

devolução dos autos ao Setor do Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92785 Nr: 320-12.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Nos termos da Legisçaão Vigente e do Art. 482, VI da CNGC e Art. 23, 

parágrafo único, da Portaria nº01/2019 impulsiono estes autos com vista 

ao advogado nomeado do réu para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais. Após, abro vista dos autos ao Membro do Ministério Público 

para, no prazo legal, contrarrazoar os respectivos recursos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73095 Nr: 733-98.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A, CR 

ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, CONSÓRCIO J MALUCELLI - CR 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanni José Amorim - 

OAB:25.200/RS, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR as 

partes, por meio de seus advogados, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem sobre o valor apurado pela contadoria à ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73098 Nr: 734-83.2014.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Aparecida Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Artigos 482, VI e 1.209 ambos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o 

valor apurado pela contadoria à ref. 88.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010100-39.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DIAS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010100-39.2016.8.11.0096 Promovente: João José Dias 

Velozo. Promovido: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. 

Vistos etc. Sobre a contestação apresentada nos autos (ID n° 5713070), 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, apresente impugnação. Após, conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba/MT, 09 de agosto de 2017. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78083 Nr: 302-93.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. BORTOLINI INDÚSTRIA LTDA, PAULINHO 

BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado dos Autores dos 

Fatos, via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, justificar a ausência 

destes no tocante ao comparecimento em Secretaria para justificar as 

atividades nos meses de junho e novembro de 2017 e agosto/2018, e 

comprovar a aquisição dos nobreaks em valor inferior ao imposto em 

audiência de ref. 22, sob pena de revogação do benefício, e 

prosseguimento da ação.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000313-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000313-16.2019.8.11.0027. REQUERENTE: 

MARIO ROBERTO SILVA GUEDES REQUERIDO: MARIA DAS DORES SILVA 

Decisão. Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar 

ajuizada por MÁRIO ROBERTO SILVA GUEDES, já qualificado nos autos, 

pedindo pela interdição de sua genitora MARIA DAS DORES SILVA, 

igualmente qualificada. Na petição inicial, o autor argumenta que é filho da 

interditanda, a qual tem 82 anos de idade e encontra-se bastante debilitada 

desde meados de 2015, padecendo de Alzheimer, necessitando de auxílio 

para atividades básicas como se locomover e se alimentar de maneira 

permanente. Nesse sentido, a parte autora requereu em sede de tutela de 

urgência, a concessão de curatela provisória da interditanda MARIA DAS 

DORES SILVA, bem como pela sua nomeação como Curador Provisório. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. O pedido de 

antecipação de tutela requerido merece acolhimento, vez que o Atestado 

Médico (ID 19716526) juntado em anexo a petição inicial demonstra, ao 

menos em sede de cognição sumária, a dificuldade que a doenças impôs à 

interditanda para a prática dos atos normais da vida civil, principalmente, 

quando o médico informa que a paciente é portadora da doença de 

Alzheimer, CID 10-G 30, estando com limitações para realizar suas 

atividades diárias. Da mesma forma, sabe-se que a demora na prestação 

jurisdicional pode oferecer à interditanda consideráveis riscos de lesões, 

decorrentes especialmente da falta de acompanhamento adequado. Além 

de prejuízos na concretização de seus direitos civis, precipuamente, 

quanto ao percebimento de benefícios previdenciários. Isso posto, 

preenchidos os requisitos para a antecipação de tutela, ACOLHO OS 

PEDIDOS LIMINARES devidamente expostos na peça exordial dos 

presentes autos, para isso: 1) DEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto 

que a parte autora não possui condições de arcar com as custas 

processuais, conforme preceitua a Lei 1060/50. 2) DETERMINO a 

interdição provisória de MARIA DAS DORES SILVA. 3) NOMEIO o autor 

MÁRIO ROBERTO SILVA GUEDES qualificado nos autos, como CURADOR 

PROVISÓRIO da interditanda MARIA DAS DORES SILVA, a fim de que 

possa fazer requerimentos de interesse deste perante os órgãos 

previdenciários, bancários ou outros necessários, promover a 

assistência, mantença e demais atos necessários ao desempenho desse 

mister, evitando assim o perecimento de seus direitos e a ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC c/c o art. 87 da 

Lei 13.146/15). 4) INTIME-SE o Curador Provisório para que no prazo de 10 

(dez) dias, DIRIJA-SE a este Fórum da Comarca de Itiquira/MT para assinar 

o respectivo Termo de Curatela, se compromissando de bem e fielmente 

desempenhar o encargo. 5) DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução para 

ENTREVISTA da interditanda, para o dia 19/03/2020, às 13h30min. E tendo 

em vista a necessidade de aferir-se o grau de incapacidade da 

interditanda, NOMEIO para realização de perícia o Dr MARCELO HENRIQUE 

COUTINHO TIAGO – CRM/MT 4883, o qual servirá independentemente de 

compromisso, cujos honorários fixo no valor de R$370,00 (trezentos e 

setenta reais), e que serão suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

(artigo 95, §3º, inc. II do CPC), valores estes que serão reajustados 

anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do art. 

2º, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ. O perito deverá 

informar a este juízo e as partes, com antecedência, a data e o local de 

realização da perícia, nos termos do art.474, do CPC, destacando-se que 

os trabalhos periciais deverão ser agendados em até 15 (quinze) dias, 

contados da data de intimação do expert. O Laudo Pericial deverá ser 

apresentado no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de realização 

da perícia, destacando-se que deverão suas respostas ser precisas e 

completas, possibilitando avaliar-se de maneira precisa, clara e 

satisfatória, o grau de incapacidade do interditando. Intimem-se as partes 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistentes 

técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art. 465, §1º do CPC, 

consignando-se, desde logo, como quesitos do Juízo, os seguintes 

questionamentos: A interditanda é relativa ou absolutamente incapaz para 

reger a sua pessoa e administrar seus bens? A interditanda é portadora 

de enfermidade? Essa enfermidade é permanente? Essa enfermidade 

torna a interditanda parcial ou totalmente incapaz de compreender seus 

atos e manifestar livremente sua vontade? Qual o grau de atividade da 

vida diária relacionada à cuidados técnicos? Independente, 

semi-dependente ou dependente total? Outras informações que o Sr. 

Perito considere relevantes para estabelecer o estado atual de higidez e 

capacidade mental da periciada. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Intimem-se as partes, nos termos do artigo 474 do Código de Processo 

Civil, para que possam acompanhar o ato e, querendo, utilizem a faculdade 

contida no artigo 469 do CPC. Nos termos do art. 751 do NCPC, CITE-SE a 

interditanda para que tenha ciência da presente ação, bem como da 

audiência designada. INTIME-SE o Curador Provisório MÁRIO ROBERTO 

SILVA GUEDES a fim de que compareça à audiência e traga a 

INTERDITANDA para que possa ser entrevistada. INTIME-SE o defensor da 

parte autora. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Cumpra-se. Intimem-se. 

Às providências. Itiquira/MT, 10 de fevereiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000313-16.2019.8.11.0027
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERIDO)

 

POR determinação do Juiz de Direito desta comarca Dr. Rafael Siman 

Carvalho, INTIMO o AUTOR na pessoa de sua Procuradora, para que seu 

cliente compareça na secretaria da vara para assinar e pegar o TERMO 

DE CURATELA PROVISÓRIO, conforme decisão (...) 4) INTIME-SE o 

Curador Provisório para que no prazo de 10 (dez) dias, DIRIJA-SE a este 

Fórum da Comarca de Itiquira/MT para assinar o respectivo Termo de 

Curatela, se compromissando de bem e fielmente desempenhar o encargo.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000422-30.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000422-30.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: BEATRIZ DA SILVA SOUSA Sentença. Vistos etc. BEATRIZ 

DA SILVA SOUSA, já qualificado, ingressou com Ação de Retificação de 

Assentamento de Registro Civil, sustentando que o seu nome, desde a 

tenra idade, lhe causa constrangimentos, posto que o mesmo é utilizado 

para identificar pessoas do sexo feminino, o que lhe prejudicou em 

diversas áreas de sua vida, como escolar e relacionamento. Assim, na 

exordial requer a alteração no seu nome, a fim de que passe a constar em 

seu registro como “CARLOS DA SILVA SOUSA”. Instado a se manifestar, 

o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (ID 26679925). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Com a finalidade de homenagear o 

princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções, ANTECIPO O JULGAMENTO DO 

PROCESSO nos termos do artigo 355, I, do Novo CPC, visto que pela 

convicção deste Juízo é desnecessário a produção de outras provas em 

Juízo. Uma vez que não há preliminares a serem analisadas, passo ao 

julgamento do mérito. DO MÉRITO. Sobre o assunto, o artigo 56 da Lei nº 

6.015/73 estabelece que qualquer pessoa, no primeiro ano, após ter 

atingido a maioridade civil (18 anos), poderá alterar o nome, desde que 

não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será 

publicada pela imprensa. Desse modo, observa-se que posteriormente a 

tal prazo, o nome da pessoa natural, em tese, torna-se imodificável ou 

imutável, devendo somente ser alterado nas hipóteses autorizadas, 

principalmente em razão do que determina o art. 55, parágrafo único, da 

Lei 6.015/73, de modo que a modificação do nome apenas poderá ser 

deferida nos casos em que: 1) o mesmo põe em ridículo ou causa 

constrangimento ao seu possuidor, 2) há evidente erro gráfico ou 3) 

quando trata-se de acréscimo de apelidos públicos notórios. Nesse 

sentido, compulsando os autos, mais que evidente que o nome com o qual 

foi registrado o requerente, lhe causa profundo constrangimento, já que é 

comumente utilizado para referir-se à pessoas do sexo feminino, contudo, 

declara sua certidão de nascimento que se trata de pessoa do sexo 

masculino, o que para a legislação (Art. 57 da Lei 6.015/73) é um motivo 

suficiente para a autorizar a modificação do nome do autor, por 

notoriamente tratar-se de nome que lhe expõe à situações vexatórias e 

constrangimentos. Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência, 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

ALTERAÇÃO DE PRENOME. POSSIBILIDADE NO CASO. 1. O prenome da 

pessoa pode ser modificado, ainda que ultrapassado o prazo de um ano 

após ter atingido a maioridade, desde que se trate de situação excepcional 

e devidamente motivada. Inteligência dos artigos 56, 57 e 58 da Lei nº 

6.015/73. 2. No caso, está caracterizada situação extraordinária, porque 

suficientemente revelados e alegados dissabores e constrangimentos 

decorrentes da utilização do prenome questionado. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70079255253, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/03/2019, Data de 

Publicação: 29/03/2019)” Ademais, apesar de constar junto ao Sistema 

Judiciário Apolo a existência de uma ação penal (cód. 57863) em que o 

requerente figura como réu, o próprio Ministério Público opinou no sentido 

de que tal fato não constitui óbice para a retificação do registro civil, 

desde que devidamente certificado naqueles autos, por se tratar de único 

registro. Assim, vislumbro que a alteração do seu nome não trará prejuízo 

ao interesse público, a terceiros ou à sociedade, bem como, é patente que 

seu nome é capaz de lhe expor ao ridículo, ao cômico, não se tratando de 

mera questão de preferência ou desagrado. Assim, tudo leva a crer que a 

modificação pretendida não decorre de motivo de ordem subjetiva, isso é, 

simples vontade particular do autor, mas de motivo público concreto e 

comprovado que se encontra entre as exceções ao princípio da 

imutabilidade do nome. Dessa forma, restando patente que no presente 

caso incide a norma legal e entendimento jurisprudencial autorizadores da 

modificação do nome, outra alternativa não resta a não ser julgar 

procedente a presente ação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Retificação de Assentamento de Registro Civil, proposta 

por BEATRIZ DA SILVA SOUSA, já qualificado, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil e, para tanto, DETERMINO a alteração do 

nome do Requerente para CARLOS DA SILVA SOUSA nos assentamentos 

de Registro Civil, nos termos do art. 109 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 

de Dezembro de 1973. EXPEÇA-SE o respectivo mandado ao Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Monsenhor Hipólito/Piauí (do Registro de 

Nascimento), para as devidas anotações e emissões de novos 

documentos com alteração do nome do autor para CARLOS DA SILVA 

SOUSA, nos termos do art. 109 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de 

Dezembro de 1973. Em tempo, CERTIFIQUE-SE nos autos da ação penal n. 

57863, o teor da presente decisão. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Itiquira/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49045 Nr: 1116-84.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerffeson Lendeu Braz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Processo nº 1116-84.2017.8.11.0027 (Código 49045)

Decisão.

Vistos, etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu as fls. 83/85 – Ref: 

48.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/02/2020, às 

15h00min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I- INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes.

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado JEFFERSON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA, para 

que compareça à audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 901-40.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel Silva de Lima, Cicero dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 Audiência de instrução designada na decisão de ref. 64 para o dia 

13/02/2020, às 13h30min. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43888 Nr: 828-73.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Santos de Lima, Alysson Mayke 

Camargo, Eulania Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT, Vilson de Souza Pinheiro - OAB:5135/MT

 Vistos.

 Diante do certificado nos autos, respectivamente à ref.252 e da inércia do 

advogado dos réus Alysson Mayke Camargo e Eulania Rodrigues da Silva 

procedo à nomeação do advogado dativo em benesse dos mesmos, na 

pessoa do Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA-OAB 

26.452/MT, para apresentação das razões recursais, fixando como 

honorários o valor equivalente a 03 (três) URH.

Apesar de não constar nos autos instrumento de procuração do 

advogado Vilson de Souza Pinheiro-OAB:5135/MT, este representou os 

acusados acima mencionados durante todo trâmite/instrução processual.

Assim, apesar de devidamente intimado, não apresentou as razões 

recursais conforme manifestação de vontade de Alysson Mayke e Eulânia, 

por isso, determino o envio de ofício a OAB/MT para apuração e aplicação 

das medidas relativas à conduta praticada.

Destarte, apresentada as razões recursais respectivas, vista ao Ministério 

Público.

Após, havendo ou não o cumprimento da determinação acima, 

certifique-se o necessário, volte concluso.

CUMPRA-SE.

Itiquira-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 51284 Nr: 2265-18.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Holanda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Ferreira Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Por fim, cumpridas as determinações acima, ante a satisfação do crédito 

objeto dos autos, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, com urgência. Intimem-se, expeça-se o 

necessário.Itiquira, 07 de fevereiro de 2020.Rafael Siman CarvalhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34119 Nr: 994-76.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Luiz Vieira Campos, Marcílio Bruno 

Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flavia de Oliveira 

Godinho - OAB:27386/O, Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:12071/MT, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9883/O

 Certifico que foi redesignada por este juízo para realização de 

videoconferência o dia 28/05/2020 às 15 horas. Certifico ainda que em 

contato telefônico com o Gabinete da 3ª Vara Criminal comuniquei a 

referida data à servidora Angélica, a qual se prontificou a realizar as 

intimações necessárias nos autos da Carta Precatória de cód. 703095.

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000612-30.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ANTONIO RIZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT11084-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUNIO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000612-30.2019.8.11.0047. REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

CLAUDIR ANTONIO RIZZO DELIBERAÇÕES Pelo MM Juiz foi dito: Vistos 

etc. Diante da certidão referida, redesigno a solenidade para o dia 03 de 

março de 2020 às 13h30min, devendo ser intimada a testemunha Junio 

Coelho. Comunique-se ao juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 47673 Nr: 665-62.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Andre Lisboa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da vítima José 

Gomes Pires. Diante da não localização do réu conforme certidão de folha 

259, o processo segue sem a sua presença, nos termos do art. 367 do 

CPP. Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para alegações 

finais sucessivas, no prazo de 05 dias, a começar pelo ministério público. 

Fixo honorários em 1,5 URH, nos termos da tabela da OAB-MT, devendo 

ser expedida certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35328 Nr: 268-08.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERIANO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA SEVERIANO 

DE MELO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito.

Tendo em vista os valores depositados pelo INSS, conforme ofício 

COREJ/IT (Ref. 81/82).

Intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.
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Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 1321-87.2016.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAYNE APARECIDA NARCISO 

CLARO BOLONHESE - OAB:11.202-0, VERA LUCIA DEMARCHI 

BOLONHESE LELES MARTINS - OAB:26.373-0, WALDECI LELES 

MARTINS - OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT, RODRIGO 

FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 Vistos, etc.

 Considerando que o Presentante do Ministério Público estará no gozo de 

férias e folgas compensatórias no período de 03/04/2020 a 17/04/2020, 

conforme Ofício nº 84/2020/MPE/MT/PJJ, necessária a readequação da 

pauta.

 Posto isso, REDESIGNO a solenidade para o dia 16 de JUNHO de 2020, às 

14h30min.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33581 Nr: 844-35.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilermano Silva, Anita Rezende Botelho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandrino dos Santos, Maria Pereira 

Paixão dos Santos, Antônio Pereira da Paixão, MARIA JOSE GASPARETO 

DA PAIXÃO, Madalena Pereira da Paixão, Espolio gabriel Paulo da Paixão, 

Mariana Paixão de Souza, Ataide Pereira da Paixão, Rosana Gaspareto da 

Paixão Falci, Valmir Gaspareto da Paixão, Rosangela Gaspareto Miagute, 

Ana Paula Gaspareto da Paixão, Aparecido Pereira da Paixão, Adinaldo 

Pereira da Paixão, Ana Pereira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B, Lucilenny Nunes da Silva - OAB:14.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO, CUMULADA COM LUCROS CESSANTES 

E DANOS MORAIS proposta por DILERMANDO SILVA e ANITA REZENDE 

BOTELHO SILVA em face de JOSÉ ALEXANDRINO DOS SANTOS e outros.

 Depreende-se dos autos que ainda existe a pendência de citação de 

alguns dos requeridos.

DISPOSITIVO

Posto isso, certifique-se nos autos a relação dos requeridos ainda não 

citados.

A seguir, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o endereço atualizado de tais requeridos ou requer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Por fim, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50601 Nr: 2377-87.2018.811.0047

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 2377-87.2018.811.0047 – Cód. 50601

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): PATRÍCIA RODRIGUES DE ANDRADE

RÉU(S): MAURÍCIO AURELIANO LOPES

CITANDO: MAURÍCIO AURELIANO LOPES, Cpf: 066.225.761-81, Rg: 

27257070 SSP MT, Filiação: José Caitano Lopes e Malvina Aureliano 

Gonzaga, brasileiro, solteiro, Telefone (65) 9 9651-3267, Endereço: Lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A CITAÇÃO do réu, acima mencionado, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo conteste (art. 306 do CPC) a 

decisão que deferiu as medida protetivas requerida, sob pena de 

confissão e revelia.

RESUMO DA INICIAL: Considerando a especial situação vivenciada pela 

vítima PATRÍCIA RODRIGUES DE ANDRADE, brasileira, solteira, estudante, 

residente na Avenida Mauá, n.º 1381, Cruzeiro, Jauru/MT, filiação: José 

Carlos Batista de Andrade e Sandra Rodrigues da Mata, reveladora da 

circunstância de quem vem sendo submetida a atos de violência familiar, 

de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de MAURÍCIO 

AURELIANO LOPES, brasileiro, solteiro, filho de José Caitano Lopes e 

Malvina Aureliano Gonzaga, e, tais constatações podem ser aferidas pelo 

exame do Boletim de Ocorrência registrado sob o número: 2018.320584 

que dá corpo ao pedido formulado pela Autoridade Policial – e com o 

objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de 

violência que vem, em tese, sendo perpetrados pelo indiciado, narrados no 

presente caderno informativo, DEFIRO os pedidos formulados no Pedido 

de Providências, independente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 

1.° da Lei n.º 11.340/2006], para o fim de: a) PROIBIR o agressor de 

aproximar-se e ter contato por qualquer meio de comunicação com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros, 

na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/2006; b) PROIBIR o 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, qual 

seja: Avenida Mauá, n.º 1381, Cruzeiro, Jauru/MT, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida, na forma do art. 22, inciso II, 

alínea ‘c’ da Lei n.º 11.340/2006; c) DEFIRO o pedido de restrição ou 

suspensão de visitas ao(s) dependente(s) menor(es) José Henrique 

Aurelino de Andrade. Para tanto, deverá ser ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar. CIENTIFIQUE-SE o agressor 

de que, no caso de descumprimento ou imposição de obstáculos a fiel 

execução das medidas de proteção que foram cominadas, mediante a 

prolação do presente veredicto, será decretada a sua prisão preventiva, 

na forma do art. 313, inciso IV do CPP. ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para que tome ciência dos fatos e postule, caso queira, 

as diligências que entender cabíveis. COMUNIQUE-SE á Delegacia da 

Polícia local para que adote as providências pertinentes ao caso. 

INTIMEM-SE, inclusive a ofendida [art. 21 da Lei n.º 11.340/06]. Às 

providências. CUMPRA-SE. Derradeiramente, visando assegurar com a 

máxima urgência o respeito à integridade física da vítima, ATRIBUO à 

presente decisão força de mandado judicial.

DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de pedido de MEDIDAS PROTETIVAS 

objetivando a garantia da integridade física e moral de PATRICIA 

RODRIGUES DE ANDRADE ante ao noticiado neste procedimento de que 

MAURICIO AURELIANO LOPES, seu convivente, teria, supostamente, 

praticado os delitos de ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. 

Analisada em caráter cautelar a Medida Protetiva foi deferida pelo Juiz 

plantonista no dia 14/10/2018. A ofendida foi intimada, contudo, o suposto 

agressor não foi localizado (ref. 6). Instado, (Ref. 14) o Ministério Público 

pugnou pela citação por edital. No dia 31/5/2019 o pedido supra fora 

deferido (Ref. 18). Cumprida a intimação pessoal da ofendida, esta nada 

manifestou (Ref. 23/27). Feita a remessa ao Parquet (Ref. 31), manifestou 

pelo arquivamento dos autos, mantendo-se a vigência das medidas 

protetivas, enquanto não pleiteada judicialmente a sua revogação. E os 

autos me vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Inicialmente, verifico ausência da citação por edital, conforme determinado 

na decisão de (Ref. 18). Dessa forma, a fim de evitar nulidades, determino 

que efetive-se a citação do réu por edital, cumprindo integralmente a 

decisão outrora deferida. Após, volvam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karolayne Evelin 

Ferreira (estagiário), digitei.

Jauru - MT, 12 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor(a) Judiciário(a)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 753 de 925



Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-68.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA OAB - MT25160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000064-68.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:VANESSA 

RESENDE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA 

RESENDE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 271, CENTRO, 

JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000445-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCIANE RIBEIRO DOMINGOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000445-13.2019.8.11.0047. 

REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: 

GERCIANE RIBEIRO DOMINGOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCÇÕES EIRELI, representada 

por seu proprietário GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR, em face de 

GERCIANE RIBEIRO DOMINGOS. Partes qualificadas no feito. A parte 

autora requer a desistência da demanda, uma vez que protocolou a 

petição inicial de terceiro por equívoco (ID 21811460). FUNDAMENTO E 

DECIDO. Da breve análise dos autos, depreende-se que o autor requer a 

desistência da presente ação. Nesse norte, a extinção dos autos é a 

necessária medida de direito. DISPOSITIVO Posto isso, na forma do art. 

485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência pleiteada pela parte autora e, 

por conseguinte, declaro a extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru- MT, 10 

de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-53.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE SOUSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000065-53.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:SOLANGE DE 

SOUSA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-63.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE P. NETO COMERCIO DE ELETRONICOS - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação dos Ilustres Causídicos para que informem NOVO 

ENDEREÇO de intimação da parte requerida, haja vista retorno de AR 

informando MUDOU-SE ou dê andamento aos autos requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-53.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para que dê andamento ao feito requerendo o que entender de direito. Sob 

pena de arquivamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000251-13.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000251-13.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ELIZETE RODRIGUES DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de 

reclamação proposta por ELIZETE RODRIGUES DA ROCHA em face de 

BANCO PAN-AMERICANO, objetivando declaração de inexistência de 

relação jurídica e indenização por danos morais e matérias, em razão de 

desconto indevido. Noticia a parte Reclamante, em síntese, ter sido vítima 

de fraude bancária, uma vez que não solicitou nenhum empréstimo; aduz 

que ao contatar a Reclamada tomou notícia de uma suposta contratação 

de empréstimo consignado; que prontamente solicitou o cancelamento 

administrativo do contrato, bem como registrou boletim de ocorrência, 

buscou a solução via Procon; a Reclamada, todavia, manteve-se inerte. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a 

preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Mérito No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 
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nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a confirmação da inversão do ônus da prova, 

deferida no evento 24793412, de modo que caberia à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, 

ficou comprovada a contratação de serviços mediante fraude por 

terceiros dada a completa discrepância entre a assinatura constante do 

contrato de empréstimo com as demais assinaturas do Reclamante que se 

apresentam nos autos. Infere-se, portanto, que houve a utilização indevida 

dos dados pessoais da Reclamante, por terceiros, para contratar com a 

empresa Reclamada. Como sabido, o fato de terceiro somente exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se restar comprovado a 

imprevisibilidade do evento danoso. Todavia, a atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à parte Reclamada agir com diligência para não 

causar prejuízos a terceiros. Necessário ressaltar que, em casos tais – 

fraude – não se imputa à parte Reclamada um ato ilícito doloso, porquanto 

ausente o elemento "vontade". Há, no entanto, um agir, ou uma forma de 

agir, que permite que fatos como os relatados nestes autos aconteçam, e 

que deve, necessariamente, ser atribuído àquele que por ela opta e que 

dela extrai suas vantagens, tendo em vista que a maneira que a empresa 

Reclamada vem agindo na realização de contratos com seus clientes traz 

consigo riscos que devem ser por ela assumidos. Dessa maneira, o nexo 

de causalidade resta evidenciado neste caso, uma vez que em razão de 

um modo de conduta da Reclamada, a Autora sofreu descontos indevidos 

sobre seus proventos, em razão de um contrato que sequer contraiu, 

vendo-se obrigada a procurar o Poder Judiciário para a satisfação do seu 

direito. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos 

artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou a 

culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E 

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª S – REsp nº 

1199782/PR-2010/0119382-8 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

24/08/2011 – Dje 12/09/2011). Grifei. Quanto aos danos materiais, entendo 

devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, 

conforme preconiza o art. 42, parágrafo único do CDC. Conforme consta 

do extrato consignado juntado pela reclamada, ocorreram 06 (seis) 

descontos no valor de R$ 14,00 (quatorze reais), devendo, portanto, a 

Reclamada ressarcir quantia equivalente a R$ 84 (oitenta e quatro reais). 

No caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re 

ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo 

as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da 

reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) confirmar a tutela 

deferida no evento 24793412; b) condenar a parte Reclamada a restituir o 

valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), a título de repetição do indébito 

em dobro, acrescidos de juros de 1% (um por cento), ao mês, a partir da 

citação, e, correção monetária (INPC), a contar de cada desconto 

realizado (Súmula 43 do STJ); c) condenar a parte Reclamada a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento 

danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ); d) ao valor da condenação deverá ser descontado o valor de R$ 

493,83 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), 

aos quais foram creditados na conta da reclamante; Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000651-27.2019.8.11.0047. REQUERENTE: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 

S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Preliminar. DA INADEQUAÇÃO 

DO RITO PROCESSUAL A preliminar não merece guarida, pois, a princípio, 

não se vislumbra a necessidade de procedimento que não seja admitido 

por este juízo, para o escorreito julgamento da ação. Rejeita-se a 

preliminar. Passo à análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Trata-se de reclamação, proposta por EDIMAR 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de ÁGUAS DE JAURU 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, aduz a parte autora que a fatura 

do mês de julho de 2019, na qual consta o valor de R$ 142,72 (cento e 

quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) teve um aumento 

abrupto, levando em conta a grande diferença do histórico de consumo, 

requer a declaração de inexistência do debito e a condenação da 

reclamada em indenização por danos morais. Por outro turno a 

concessionária alega que o débito objeto da demanda é legítimo, portanto, 

as alegações de cobrança indevida do débito apresentadas na exordial 

não merecem prosperar. A relação jurídica estabelecida entre as partes, 

de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, foi invertida o ônus da prova em favor do 

consumidor. Da análise dos documentos acostados a inicial e o histórico 

de contas juntados, percebe-se que a parte autora teve um aumento 

injustificado da cobrança na sua conta de água. Insta ressaltar, que o 

autor tinha um padrão de cobrança na faixa de R$30,00 a R$ 40,00 (trinta 

a quarenta reais) e saltou para R$ 142,72 (cento e quarenta e dois reais e 

setenta e dois centavos), sem qualquer fundamento. A reclamada não 

trouxe comprovações de que houve algum procedimento para apurar 

tamanha diferença, apenas alegou sobre possível consumo em razão de 

reforma, o que não se comprova nos autos. Assim, a revisão é medida de 

rigor. A fatura no valor de R$142,72 (cento e quarenta e dois reais e 

setenta e dois centavos), referente ao mês de julho de 2019, 

respectivamente, deve ser corrigida considerando o consumo médio 

mensal dos últimos doze meses antes da expedição da fatura. Nesse 

sentindo, CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 REVELANDO 

EXCESSIVO CONSUMO, INCOMPATÍVEL COM A MEDIÇÃO USUAL DA 
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UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS QUE JUSTIFIQUEM O CONSUMO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DA 

PROVA DO EFETIVO CONSUMO CABÍVEL À DEMANDADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. (TJ-RS , Relator: Ricardo 

Torres Hermann, Data de Julgamento: 06/12/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível). Quanto ao dano moral tenho por procedente, uma vez que o 

reclamante teve a suspensão do serviço de abastecimento de água em 

sua residência de forma indevida, fato este que supera o mero dissabor 

ou descumprimento contratual, restando, pois, comprovada a prática de 

conduta ilícita, devendo, portanto, a reclamada responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. Assim, no que concerne à fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para: a) DECLARAR 

INEXISTENTE a dívida consubstanciada na fatura de julho/2019 no valor de 

142,72 (cento e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), 

determinando a revisão, no prazo de 15 (quinze) dias, para fazer constar 

como consumo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses 

anteriores à fatura discutida, após realizar o abatimento do valor que foi 

pago da fatura em questão, devendo o saldo ser restituído ao reclamante 

na forma simples, corrigido monetariamente pelo (INPC) e juros de mora de 

1% a.m, ambos a contar do desembolso; b) Condenar a Reclamada em 

danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir 

desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000597-61.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de reclamação proposta por 

JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais. Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar arguida pela 

reclamada. Preliminar. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Acolho a 

preliminar, passa-se a constar no polo passivo da demanda, Banco 

Bradesco S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. O Reclamante 

propôs a presente ação objetivando a declaração de inexistência de 

débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que entende ter 

sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

não possui débitos com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma 

regular, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Verifica-se que a ré, 

muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido 

de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não 

apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte 

autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da 

inicial, confirmando a liminar (id.24922141) , extinguindo o feito com 

resolução do mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 357,74 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir da negativação indevida (súmula 54 do 

STJ), e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. c) deferir o 

pedido de retificação do polo passivo, passando a constar, Banco 

Bradesco S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12. Oficie-se 

ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 
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sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000741-35.2019.8.11.0047. REQUERENTE: LEVINO BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JESUS AMADEU MOREIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Levino Barbosa de Oliveira em 

desfavor de Jesus Amadeu Moreira, aduz o requerente que é credor do 

requerido de uma dívida no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e 

quinhentos reais) representado pelo cheque nº 002902, emitido em 

20/08/2018, pré-datado para 30/09/2018, todavia devolvido por 

insuficiência de fundo. Relata que empreendeu em diversos meios para 

haver o valor amigavelmente, contudo sem êxito. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. O Reclamado, apesar de 

devidamente citado, deixou de apresentar contestação, razão pela qual, 

nos termos do artigo 344 do CPC, recebe os efeitos da revelia. Pois bem, o 

cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na 

medida em que perfaz relação jurídica própria e independente daquela que 

justificou sua emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular 

emissão, bem como o advento da data de vencimento, sem que se 

demonstre qualquer vício, tornam o título líquido e certo. Deste modo, 

restando sem provisão de fundos o referido título, faz surgir o direito da 

parte Reclamante à respectiva cobrança, sem adentrar aos motivos 

determinantes da causa subjacente. Assim, uma vez comprovado pelo 

Autor a subsistência da dívida, e o não pagamento, cumpria à parte 

Requerida provar o contrário demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido do autor ser julgado procedente. 

Consigna-se que o autor na exordial manifestou renuncia ao valor que 

excede o teto do juizado. Assim sendo, a medida que se impõe é de 

procedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 344 e 487, inciso I, ambos do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) condenar a parte 

Reclamada a pagar a importância de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e 

quinhentos reais), acrescida de juros legais 1% (um por cento) a.m., e 

correção monetária (INPC), contados a partir do vencimento, extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-20.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DOS SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000548-20.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ELIZETE DOS SANTOS DE 

ARAUJO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Relatório. Trata-se de 

reclamação proposta por ELIZETE DOS SANTOS DE ARAUJO em face de 

OI S.A. A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a 

Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 511,86(quinhentos onze reais e 

oitenta seis centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do 

feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as telas de sistemas não 

contém informações suficientes, assim, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamante da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Porém, a única restrição pré-existente, está sendo 

discutida em juízo (autos nº 1000547-35.2019.8.11.0047– JEC), sem 

decisão definitiva, o que não demonstra certeza de ilegitimidade, fazendo 

incidir no caso concreto o teor da Súmula 385/STJ. Nesse sentido: “... Em 

que pese ter o recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, 

que algumas inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas -, 

nota-se que sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas 

judicialmente, pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em 

tela (Súm. 385/STJ). ...” (STJ – DM - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

369.833 - SP - 2013/0195021-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

30/09/2013 – DJe 08/10/2013). Grifei. “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS PRÉ-EXISTENTES. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI nº 

0061302-78.2016.8.21.9000 – Rel. juiz ROBERTO BEHRENSDORF GOMES 

DA SILVA – J. 10/05/2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: 

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$511,86(quinhentos onze 

reais e oitenta seis centavos)objeto da lide; b) indeferir o pedido de 

indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante, referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 

(cinco) dias. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-35.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DOS SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000547-35.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ELIZETE DOS SANTOS DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois 

bem. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS 

proposta por ELIZETE DOS SANTOS DE ARAUJO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares alegada pelo Reclamado diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. A parte Reclamante propôs a presente ação objetivando 

a declaração de inexistência de débitos, bem como ser ressarcida por 

danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que não possui débitos com esta, pois, o seu telefone 

é na modalidade pré-pago, ou seja, sem emissão de fatura. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

aduzindo que parte autora habilitou a sua linha telefônica em seus 

serviços, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, oportunidade 

em que juntou documentos, (relatório de chamadas, telas de sistemas com 

vasto histórico de pagamentos, contrato devidamente assinado 

acompanhado de documentos pessoais apresentado no momento da 

contratação), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. A prova produzida em contestação (relatório 

de chamadas, telas de sistemas com vasto histórico de pagamentos, 

contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contratação) demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. - DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, sem resistência pela 

parte Reclamante, bem como, diante da ausência de prova de regularidade 

de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela 

sua parcial procedência no valor de R$ 106,48 (cento e seis reais e 

quarenta e oito centavos). No caso, havendo outros valores pendentes de 

pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, visto 

que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos 

pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, e: 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão no valor de R$ 106,48 (cento e seis reais e quarenta e oito 

centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos, a partir do efetivo vencimento. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-41.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RIVADAVIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000566-41.2019.8.11.0047. REQUERENTE: RIVADAVIA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por RIVADAVIA VIEIRA DA 

SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, a parte reclamante alega que a negativação é indevida, uma 

vez que não possui débitos com a reclamada e que todas as faturas 

referentes a unidade consumidora estão quitadas. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A 

Reclamada, apesar de devidamente citada (evento 26475422), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do 

art. 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova no mov. 13.1, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da parte 

Reclamante, cabia à parte Reclamada comprovar a regularidade do débito, 

apresentando documentos que evidenciasse a legitimidade da dívida, ônus 

do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A parte 

reclamante por sua vez alega que realizou o pagamento da dívida, trouxe 

aos autos comprovantes de pagamentos. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, c/c art. 20, da Lei nº 9.099/95, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) confirmar a tutela concedida no evento 

24987538; b) reconhecer a revelia da Reclamada; c) determinar o 

cancelamento do débito no valor de R$ 3,32 (três reais e trinta e dois 

centavos) objeto da lide; d) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 
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5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da cobrança indevida 

(súmula 54 do STJ) e, correção monetária (INPC), a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 

(cinco) dias. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-50.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000115-50.2018.8.11.0047. REQUERENTE: WALDIR LUIS GARCIA DE 

MOURA REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E 

DISTRIBUICAO S.A. Vistos etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Trata-se de reclamação proposta por WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA 

em desfavor de ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA, objetivando a improcedência das faturas e indenização por danos 

morais. Análise do Mérito. Em petição inicial a parte autora afirma que é 

cliente da empresa reclamada sob matrícula nº 2176-8345-0, hidrômetro 

Y14S143119. Sustenta a parte autora que no ano de 2017 a reclamada 

emitiu faturas com valores exorbitantes, nas quais foi determinada o 

refaturamento. Ocorre que novamente a reclamada reiterou a pratica 

abusiva emitindo faturas acima do real consumo, sendo cobrado no mês 

de fevereiro o valor de R$ 458,24; no mês de março o valor de R$ 733,69; 

no mês de abril o valor de R$ 151,31, no mês de setembro foi cobrado o 

valor de 124,62. Ao final requer a improcedência das faturas e 

indenização por danos morais. Pois bem, Em análise as provas encartadas 

ao caderno processual, percebe-se que os elementos de prova 

produzidas, não permitem atribuir culpa a qualquer uma das partes, 

solitariamente, pela má prestação dos serviços ou pelo aumento no valor 

de consumo dos serviços de água fornecidos. Nesse sentido, as versões 

apresentadas pelas partes, que são antagônicas entre si, são passíveis 

de ser reputadas como verossímeis, tanto para parte autora, quanto para 

parte reclamada. E considerando a necessidade de novas provas, tais 

como prova pericial, e em virtude de ser matéria complexa e incompatível 

com os procedimentos do juizado, necessário se faz a extinção do 

processo. No presente caso, a produção de prova pericial mostra-se 

imprescindível para análise da matéria em questão, tendo em vista que, a 

referida unidade consumidora já discutiu em juízo a mesma problemática. 

Portanto a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Diante da narrativa da repetição de 

demandas individuais sobre o mesmo tema, a Secretaria deverá expedir 

certidão dos processos relativos ao tema tratado nestes autos, dos 

últimos 3 (três) anos, e encaminhar ao Ministério Público, nos termos do 

art. 139, X, do CPC, para as providências que entender cabíveis. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-43.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000443-43.2019.8.11.0047. REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR 

CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por G S DA 

CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI em desfavor de EDVALDO 

FERREIRA DE SANTANA, a parte Requerente aduz: - que o requerido 

adquiriu vários produtos na sua loja, em 09.06.2018 perfazendo o total de 

R$ 834,90 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), sendo a 

dívida parcelada em 06 (seis)parcelas, contudo, efetuou o pagamento 

somente de uma parcela; pleiteia o recebimento do valor atualizado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. 

DA REVELIA O Requerido, embora intimado, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual nos termos do art. 20 da Lei n° 9099/95, 

reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. A empresa requerente 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

requerida não comprova o pagamento da dívida. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, compra de produtos, e o 

não pagamento, cumpria à parte Requerida provar o contrário 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o 

pedido do autor ser julgado parcialmente procedente. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, inciso I, ambos do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) reconhecer a 

revelia da parte reclamada; b) condenar a parte Reclamada a pagar a 

importância de R$ 694,90(seiscentos e noventa e quatro reais e noventa 

centavos), acrescida de juros legais 1% (um por cento) a.m., e correção 

monetária (INPC), contados a partir do vencimento, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVERSINA DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000432-14.2019.8.11.0047. REQUERENTE: NIVERSINA DE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. Deixo de 

elaborar o relatório, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de reclamação ajuizada por NIVERSINA DE 

OLIVEIRA MATOS em desfavor de BOA VISTA SERVIÇOS S.A, 

objetivando indenização por dano moral. Preliminar. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Rejeito a preliminar, uma vez que, em se tratando de 

responsabilidade pela comunicação prévia, cabe ao órgão mantenedor 

realizar a comunicação, portanto, é sim parte legitima para atuar no polo 

passivo da demanda. Mérito. Não há que se falar em nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A parte reclamante pleiteia 

indenização por danos morais, por ter a reclamada deixado de notifica-la 

sobre inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. A Reclamada 

contesta aduzindo que não praticou conduta ilícita, que realizou a 

comunicação da parte Autora quanto a inclusão pugnando pela 

inexistência de danos morais e improcedência da demanda. Pois bem, 

sabe-se que a notificação prévia ao consumidor da inclusão de seu nome 

no cadastro de inadimplentes é obrigatória nos termos do § 2º do art. 43 

do CDC, e que o seu descumprimento caracteriza ato ilícito indenizável. 

Analisando-se a documentação carreada aos autos pela Ré, vislumbra-se 

que de fato não restou comprovado que houve a devida notificação da 

parte Reclamante anterior à inserção da negativação, a comprovação 

acostada no evento 22530169, não corresponde a negativação discutida 

nos autos. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o ato ilícito praticado pela reclamada, devendo 

responder objetivamente pelo dano causado. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÕES EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. ARTIGO 

43, § 2º, DO CDC. ATENDIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES REGULARES 

PREEXISTENTES. DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. É dever do arquivista, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC, 

comunicar previamente o consumidor acerca do aponte do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. O não atendimento dessa providência gera 

o direito à reparação de danos morais, desde que não haja inscrição 

legítima preexistente, nos termos da Súmula nº 385 do STJ. Nesse sentido, 

também, o julgamento do Recurso Especial nº 1.061.134/RS, pelo rito dos 

processos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015). Comprovado o envio da 

notificação, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. Súmula 404 do STJ. Outrossim, a data válida para 

fins de indenização é a da disponibilização, que é quando a inscrição pode 

ser visualizada por terceiros. Caso concreto em que inobservada a 

exigência contida no artigo 43, § 2º, do CODECON com relação a quatro 

registros objeto de questionamento na ação, o que enseja o direito ao 

reconhecimento do dano moral indenizável, que prescinde de 

comprovação, uma vez ausente anotações legítimas preexistentes. No 

que respeita ao valor da indenização, contudo, a circunstância de outras 

inscrições posteriores deve ser levada em consideração para fins de 

fixação do quantum indenizatório, que será inferior ao comumente utilizado 

em casos análogos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, 

Nº 70083171991, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em: 13-11-2019) Destarte, caminho outro não 

há senão o da procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO. Posto isso, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial, para: 

a) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da negativação (súmula n° 54 do STJ), e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000647-87.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Orlandir Augusto Paiva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000647-87.2019.8.11.0047. REQUERENTE: NIVALDO LOURENCO 

REQUERIDO: ORLANDIR AUGUSTO PAIVA Vistos etc. Relatório. Trata-se 

de Reclamação proposta por NIVALDO LOURENÇO em desfavor de 

ORLANDIR AUGUSTO PAIVA, a parte Requerente aduz: - que prestou 

serviço técnico de troca de transformador na pousada Rio das Luzes a 

pedido do requerido; - que após a execução do serviço o requerido vem 

se furtando de realizar o pagamento, sendo este no valor de R$ 

3.200,00(três mil e duzentos reais), - que o reclamado assinou uma 

promissória alegando pagar em duas vezes, contudo só pagou o valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais)restando a quantia de R$ 1.000,00; - que por 

diversas se dirigiu ao estabelecimento do reclamado para efetuar a 

cobrança, porém sem êxito. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. O Reclamado, apesar de 

devidamente citado (evento 26039685), deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Em conformidade com o 

Enunciado 20, do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Pois bem, o caso se 

refere à Ação de Cobrança de prestação de serviços, o debito soma a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O requerente comprovou o débito e em 

contrapartida a parte requerida não comprova o pagamento da dívida. 

Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, através 

de documentos, e o não pagamento, cumpria à parte Requerida provar o 

contrário demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito 

do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido do autor ser julgado procedente. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigo 20, da Lei nº 9.099/95 c/c o 487, 

inciso I, ambos do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) 

reconhecer a revelia da parte reclamada; b) condenar a parte Reclamada 

a pagar a importância de R$ 1.000,00(mil reais), acrescida de juros legais 

1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), contados a partir do 

vencimento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-41.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000372-41.2019.8.11.0047. REQUERENTE: AMELIA RIBEIRO DE 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Relatório. Cuida-se de 

reclamação proposta por AMÉLIA RIBEIRO DE AMARAES em face de 

BANCO PAN-AMERICANO, objetivando declaração de inexistência de 

relação jurídica e indenização por danos morais e matérias, em razão de 

desconto indevido. Noticia a parte Reclamante, em síntese, ter sido vítima 

de fraude bancária, uma vez que não solicitou nenhum empréstimo com o 

reclamado; aduz que o empréstimo fraudulento foi firmado sob o Contrato 

de nº 310562008-6, onde foram descontadas 24 (vinte e quatro) parcelas, 

no valor de R$ 120,00. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 

JUSTIÇA GRATUITA Rejeito a preliminar, considerando o disposto no artigo 

54 da Lei 9.099/95. - COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. Rejeito a preliminar, uma vez que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. - PRESCRIÇÃO 

Sustenta que o contrato ao qual a reclamada postula danos morais e 

materiais encontra-se prescrito, porém em razão da aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para postular 

danos seja ele de ordem moral ou material é de 05 (cinco) anos, 

transcrevo: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria." Dessa forma, não há se falar em 

prescrição, restando prejudicado a prejudicial de mérito levantada pela 

parte reclamada. Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a confirmação da inversão do ônus da prova, deferida no evento 

21547932, de modo que caberia à Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, ficou comprovada 

a contratação de serviços mediante fraude por terceiros dada a completa 

discrepância entre a assinatura constante do contrato de empréstimo com 

as demais assinaturas do Reclamante que se apresentam nos autos. 

Infere-se, portanto, que houve a utilização indevida dos dados pessoais 

do Reclamante, por terceiros, para contratar com a empresa Reclamada. 

Como sabido, o fato de terceiro somente exclui a responsabilidade civil do 

causador direto do dano, se restar comprovado a imprevisibilidade do 

evento danoso. Todavia, a atuação de falsários é fato previsível, 

incumbindo à parte Reclamada agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Necessário ressaltar que, em casos tais – fraude – 

não se imputa à parte Reclamada um ato ilícito doloso, porquanto ausente 

o elemento "vontade". Há, no entanto, um agir, ou uma forma de agir, que 

permite que fatos como os relatados nestes autos aconteçam, e que deve, 

necessariamente, ser atribuído àquele que por ela opta e que dela extrai 

suas vantagens, tendo em vista que a maneira que a empresa Reclamada 

vem agindo na realização de contratos com seus clientes traz consigo 

riscos que devem ser por ela assumidos. Dessa maneira, o nexo de 

causalidade resta evidenciado neste caso, uma vez que em razão de um 

modo de conduta da Reclamada, a Autora sofreu descontos indevidos 

sobre seus proventos, em razão de um contrato que sequer contraiu, 

vendo-se obrigado a procurar o Poder Judiciário para a satisfação do seu 

direito. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos 

artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor 

de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou a 

culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E 

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 

543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos 

danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, 

por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – 2ª S – REsp nº 

1199782/PR-2010/0119382-8 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 

24/08/2011 – Dje 12/09/2011). Grifei. Quanto aos danos materiais, entendo 

devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, 

conforme preconiza o art. 42, parágrafo único do CDC. Conforme consta 

do extrato, ocorreram 24 (vinte e quatro) descontos no valor de R$ 120,00 

(cento e vinte reais). No caso concreto, o fato por si só, configura dano 

extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve 

permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) 

Declarar a inexistência do contrato objeto da lide; b)) Condenar a parte 

Reclamada a restituir o valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta 

reais), a título de repetição do indébito, em dobro, acrescidos de juros de 

1% (um por cento), a.m, a partir da citação, e, correção monetária (INPC), 

a contar de cada desconto; c) Condenar a parte Reclamada a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento 

danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ),extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23867 Nr: 142-86.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIA FERREIRA BATISTA, GABRIELA DIAS DE 

SOUZA, LEONARDO DA SILVA TABET GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:MT-12223

 “Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pelo Parquet neste ato. Assim, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, às 13h30min 

(horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Ademais, expeça-se carta precatória para a Comarca de Goiânia-GO, 

para que naquela Comarca seja procedido o interrogatório do réu, bem 

como para que tome ciência da data e horário da audiência supra 

designada. Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.

3. Presentes intimados. Intime-se os ausentes. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42988 Nr: 796-34.2018.811.0048

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA SALES, KARLA RAFAELA 

ROSA DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O, Wélida de Lima Silva - OAB:26226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. É dever do magistrado promover os meios necessários para que as 

partes cheguem a um acordo (STJ – Resp. nº 242.322-SP).

 2. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

3. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

desde já, designo audiência de conciliação para o dia 08/04/2020, às 14h 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

4. Intimem-se as partes pessoalmente a fim de comparecerem à audiência, 

acompanhada de seus(uas) Advogados(as).

 5. Dê-se ciência à Defensoria Pública.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22979 Nr: 1041-21.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINDA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23250 Nr: 1310-60.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GOMES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23251 Nr: 1311-45.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DOS REIS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23264 Nr: 1324-44.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAI ARAÚJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23336 Nr: 1391-09.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE DA SILVEIRA LEITE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23357 Nr: 1411-97.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)
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->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Henrique de Brito 

Mazeti - OAB:MT0021982A, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/O

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23363 Nr: 1417-07.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANINA MACEDO MOURA FERNANDES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23366 Nr: 1420-59.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO LÚCIO GONZAGA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23370 Nr: 1424-96.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCY SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Diante do petitório retro intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-92.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY NAMUR REIS PEREIRA OAB - PR87855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLLEY NAMUR REIS PEREIRA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2020 Hora: 14:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-92.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY NAMUR REIS PEREIRA OAB - PR87855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 

do FONAJE. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-81.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA CODOGNOTO BRUNELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOL AFONCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 15:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-90.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/12/2019 Hora: 13:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-50.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-35.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARLENY ERMINDA DE ANDRADE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-20.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 13:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-05.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LENEN NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-72.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:20 , devendo avisar aos (a) 
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seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-57.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-42.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGER FERNANDES para comparecer 

a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 15:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-27.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABEL FERREIRA BARCELO para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 15:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-56.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS TOSHIO MICHIURA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 13:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-41.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SOCORRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS TOSHIO MICHIURA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 13:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-26.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA RAFAELA ROSA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 13:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 
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de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-85.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-48.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMIS DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por WILLAMIS DA 

SILVA FREITAS, qualificado nos autos, em face de TELEMAR NORTE 

LESTE S/A., (OI), também identificado, alegando que fora surpreendido 

pela existência de apontamentos no SPC/SERASA, efetuados unicamente 

pela ré, busca, assim o reclamante a antecipação dos efeitos da tutela 

para o fim de, liminarmente, determinar a exclusão do seu nome do 

SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do pedido em sua totalidade. É 

o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas 

acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, 

por certo, admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 

9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No presente 

caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo 

Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a 

concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova 

inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos 

documentos juntados, os quais demonstram a inclusão do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, o fundado 

receio de dano de difícil reparação é evidente, pois o cadastro do nome da 

parte autora no órgãos de proteção ao crédito acarreta-lhe excessivo 

gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o 

mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está 

demonstrado nos autos, pois a parte autora visa à possibilidade de 

exercer seu crédito, o que na vida moderna é de suma importância para 

qualquer cidadão. Em matéria de defesa do consumidor, e considerando a 

principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da 

prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado 

neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, 

como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que 

se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela formulado pela parte autora, para determinar que a parte 

requerida providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de 

bancos de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos débitos 

discutidos neste processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, até o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, designe-se sessão de conciliação. 5. 

Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as advertências 

legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-46.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA OAB - MT14971-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E 

SILVA para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 13:40 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

FAUSTO MALHEIROS Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-67.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-66.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARMERINO NETO RAMOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRA MENDES FRANCO para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 14:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 
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reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-06.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, 

GABRIELLY GARCIA DE LIMA para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/04/2020 Hora: 14:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-86.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VERICIMO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado 

Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 15:00 , 

devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do 

Requerente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)

-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-56.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS, 

RICARDO MARQUES DE ABREU para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

01/04/2020 Hora: 15:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Requerente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Fausto Malheiros 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-41.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIETE DE SOUZA BARROS para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 15:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-48.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMIS DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-18.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA TAVARES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA para 
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comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Fausto Malheiros Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-14.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MARQUES BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, 

no prazo legal, se manifeste sobre a Contestação de ID n°. 29163996 e 

seus anexos. MARCELÂNDIA, 12 de fevereiro de 2020. HIGNO PIRES 

ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA 

E INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47802 Nr: 1586-44.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCIR PICKLER KNIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:

 Autos n. 1586-44.2009.811.0109 (Id. 47802)

Cumprimento de sentença

Exequente: Cleucir Pickler Knihs.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

1. Trata-se de ação ordinária para recebimento de direitos salariais c/c 

indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença.

À fls. 212 a parte Executada informou que concorda com o cálculo 

realizado pela Contadora Judicial à fl. 211 (valor de R$40.568,39 – 

quarenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

A parte exequente manifestou à fl. 213, concordando com o cálculo 

realizado pela Contadoria do Juízo, pugnando, para tanto, a expedição de 

RPV nos valores mencionados.

Assim, homologo o cálculo apresentado pela Contadora Judicial (fl. 211), 

nos termos do artigo 487, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos.

2. No mais, considerando as determinações constantes do Provimento n.º 

11/2017-CM, determino a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

3. Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento 

n.º 011/2017, determino a expedição e remessa de ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1° do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

4. Após certifique-se quanto o pagamento.

 Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49797 Nr: 333-50.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIRA DE OLIVEIRA ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza Danielli Simonetti Aguiar 

- OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 333-50.2011.811.0109 (Código n°: 49797)

Requerente: ZENIRA DE OLIVEIRA ARAGÃO.

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

1. Diante da devolução dos autos do Tribunal Regional Federal, intimem-se 

as partes para requer o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 65187 Nr: 354-84.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação penal em ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Igor Souza pela suposta prática dos crimes 

previstos no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 180, 

“caput”, do Código Penal.

O Ministério Público manifestou à fl. 157 pela extinção da punibilidade do 

acusado, tendo em vista o seu falecimento. Juntou a certidão de óbito à fl. 

158.

Em razão da ocorrência da morte do réu deve ser declarada extinta a sua 

punibilidade nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

 Assim sendo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu IGOR SOUSA, 

brasileiro, solteiro, nascido em 06.03.1994, portador do RG n° 2103440-0 

SSP/MT, filho de Maria Dalva Sousa, com fulcro no artigo 107, inciso I do 

Código Penal.

Ciência ao Ministério Público.

 P.R. Intime-se a defesa via DJE.

 Oportunamente arquivem-se. Proceda a secretaria as comunicações 

previstas na CNGC.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 65435 Nr: 495-06.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA DE SOUZA, SILVIO 

SANTOS FUSTINONI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 495-06.2015.811.0109 (Código n° 65435)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Matogrossense – SICREDI.

Executado: Silvana Aparecida da Souza e outro.

Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão da habilitação (CNH) do executado, 

eis que não há, efetivamente, utilidade prática na implementação da medida 

pretendida para a satisfação do crédito pelo Exequente.

 2. Intime-se a parte executada para que, em 15 (quinze) dias, dê 

andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora em nome dos 

executados.

 3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44627 Nr: 381-14.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO EUZEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE EUZÉBIO RODRIGUES MANO, MARIA 

APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Autos n. 381-14.2008.811.0109 Código n° 44627

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.

Requerente: Natalino Euzébio.

Requeridos: Maria Aparecida da Silva Euzébio e outro.

Vistos.

1. INTIME-SE a parte Requerida sobre o retorno dos autos à origem.

 2. Em não havendo manifestação, no prazo legal, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido do interessado.

 3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45367 Nr: 1117-32.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE MARCELÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 2.Isto posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, na forma acima exposta, para, suprimindo 

a omissão contida na sentença constante à pág. 86 condenar o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou 

nos presentes autos até o presente momento, Dr. Lanreuton Theodoro 

Moreira, os quais arbitro em 03 URH. Expeça-se certidão em favor do 

advogado nomeado.3.Publique-se, Registre-se, Intimem-se.4.Diligências 

necessárias.Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45862 Nr: 1612-76.2008.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Autos n. 2008/208 Código n° 45862

Ação de Divórcio Direto Litigioso

Requerente: Natalino Euzébio.

Requeridos: Maria Aparecida da Silva Euzébio.

Vistos.

1. Diante do retorno dos autos apenso do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (código n° 44627), o qual julgou improcedente a ação 

anulatória ajuizada pelo requerente, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, determino a intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem se pretendem efetivamente produzir outras provas, além 

das já indicadas no processo, justificando sua relevância para o deslinde 

da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após voltem conclusos.

3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46762 Nr: 547-12.2009.811.0109

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO EUZEBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA EUZÉBIO, 

ELIANE EUZEBIO RODRIGUES MANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou 

extinguir o processo sem resolução de mérito.Assim, tendo em vista que 

ambos os processos o qual baseou a medida cautelar já foram 

sentenciados, vislumbra-se que houve a perda do objeto do presente feito 

bem como o interesse processual.III – DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, VI do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

85, §10 do CPC, sendo que estes últimos arbitro em R$2.000,00 (dois mil 

reais).P.R.I.Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Diligências necessárias.Marcelândia, 07 de fevereiro de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48962 Nr: 787-64.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRCILA REGINA DE ASSIS TUBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Autos nº 787-64.2010.811.0109 (Id. 48962).

Ação Civil – Improbidade Administrativa.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Dárcila Regina de Assis Tubino.

Vistos.

1. Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos apenso, 

realizado o desapensamento, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, determino a intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que efetivamente pretendem produzir, 

justificando sua relevância para o deslinde da demanda, sob pena de 

indeferimento.

2. Após voltem conclusos.
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3. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63033 Nr: 188-86.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - 

OAB:11229-B

 Autos n. 188-86.2014.811.0109 – Código 63033

Embargos a Execução Extrajudicial

Exequente: Darci José Winter

Executado: Agrícola Bom Solo LTDA.

Vistos.

1. Intime-se a parte embargada, Agrícola Bom Solo LTDA da sentença 

proferida nos autos (fl. 187/189), por DJE.

2. Após, decorrido o prazo para apresentação de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado, cumprindo o remanescente da sentença proferida.

3. Diligências necessárias.

Marcelândia,07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66983 Nr: 1168-96.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.C. NOGUEIRA &CIA LTDA, MAJUR AUTO 

PEÇAS E SUPERMERCADO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Autos n. 1168-96.2015.811.0109 (Código n°66983).

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Executado: Z.C. NOGUEIRA & CIA LTDA e outro.

Vistos.

1. Indefiro o pedido de conversão da hipoteca em penhora, tendo em vista 

que os executados ainda não foram citados nos autos, não tendo sido 

perfectibilizada a angularização processual.

2. Defiro o pedido de fl. 38 para que seja renovada a diligencia de citação 

no endereço informado na exordial.

3. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67072 Nr: 1205-26.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO NATAL FORMEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 Diante do exposto, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.3.A fim 

de se evitar qualquer alegação de nulidade, antes de proferir sentença no 

presente feito, determino a intimação da parte requerida da presente 

decisão, para, querendo, apresentar documentações e/ou manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.4.Diligências necessárias.Marcelândia, 07 de 

fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73461 Nr: 1486-11.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:OAB/MT 

19.905

 Diante do exposto, acolho a preliminar arguida e torno sem efeito todos os 

atos posteriores a audiência preliminar de fls. 25.2.Determino que o feito 

seja redistribuído para o Juizado Especial Criminal, desta 

comarca.3.Designe-se nova audiência preliminar, conforme pauta da 

Senhora Conci l iadora.4. Int imem-se.5 .Ciênc ia  ao Min is tér io 

Público.6.Diligências necessárias. Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75613 Nr: 758-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9667/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios 

apontados na norma legal (art. 535, CPC), ou para corrigir erro manifesto 

de tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a 

orientação jurisprudencial dominante:“É incabível, nos declaratórios, rever 

a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412).Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados.Diante 

disso, não há qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida, como 

quer a parte Autora/Embargante, pois a decisão ora combatida não 

padece de qualquer irregularidade.3.ISTO POSTO, conheço os embargos 

de declaração, por tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento, na 

forma acima exposta.4.Indefiro o pedido à fl. 153, tendo em vista que a 

sentença proferida nos autos já indicou o percentual devido a título de 

adicional de insalubridade e sua base de cálculo (fls. 

123/133).5.Diligências necessárias.Marcelândia, 07 de fevereiro de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75931 Nr: 963-62.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVIR PAWLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 963-62.2018.811.0109 – Código 75931

Execução de Título Extrajudicial
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Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executado: Altivir Pawiak.

Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 43.

2. Contudo, antes de proceder à expedição do mandado de arresto, 

intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, colacione aos autos 

a cópia da Matrícula atualizada do imóvel descrito no petitório (Fazenda 

Pico de Jaca, com área de 217,80 há, matriculado sob o n° 294 do livro 02, 

CRI desta Comarca), que deverá estar em nome do executado.

3. Escoado o prazo sem manifestação, fica sem efeito o deferimento do 

pedido de item “1”. Assim, intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento ao feito.

4. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 2412-55.2018.811.0109

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FLORENCIA DE OLIVEIRA SAMPAIO, JOSEFA 

VIEIRA SAMPAIO, DIRCE SCAMPARINI SAMPAIO, NELSON VIEIRA 

SAMPAIO, MARIA JOSE SAMPAIO ROMEIRO, DOMINGOS CRISTINO 

ROMEIRO, JURECI VIEIRA MORAES, LUIZ CARLOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vieira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desnecessária a prestação de contas. Por conseguinte, julgo EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,1 do Código de 

Processo Civil. Custas pelos requerentes, observando-se que são 

beneficiários da Justiça Gratuita. Em razão de sua atuação como defensor 

dos requerentes, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos 

honorários advocatícios no montante de 03 URH, ao defensor nomeado, 

Dr. Reginaldo Alves. Expeça-se certidão, nos termos do Provimento n. 

09/2007 da CGJ. P.R.I. Oportunamente, arquive-se.Marcelândia, 07 de 

fevereiro 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79144 Nr: 2591-86.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS JESUS SOERENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2591-86.2018 (Id. 79144)

Ação de Indenização por Danos Morais

Reclamante: DOUGLAS JESUS SOERENSE

Reclamado: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME

Vistos.

1. Considerando a certidão às fls. 48/51, no que concerne à realização de 

audiência de conciliação, tendo em vista que está em andamento processo 

seletivo para credenciamento de conciliador nesta Comarca (Edital n° 

07/2019), determino que seja designada audiência de conciliação, tão logo 

seja finalizado o credenciamento.

2. Quanto à procuração da advogada, solicitada pelo Juízo deprecado, 

verifico que consta certidão à fl. 44 de envio.

3. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal.

4. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62475 Nr: 1156-53.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1156-53.2013.811.0109 (Código n°: 62475)

Requerente: JOÃO RODRIGUES DA SILVA.

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Vistos.

1. Diante da devolução dos autos do Tribunal Regional Federal, intimem-se 

as partes para requer o que for de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62850 Nr: 19-02.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 19-02. 2014.811.0109 (Código n. 62850)

Previdenciário

Requerente: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

Vistos.

1. Tendo em vista que a requerente concordou com o cálculo do contador 

judicial, expeça-se requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando o disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC.

2. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62975 Nr: 130-83.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dalir Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE MARCHI 

PAGNUSSAT - OAB:63467/RS, Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 130-83.2014.811.0101 (Id. 62975).

Processo previdenciário

Requerente: JOSÉ DALIR CHAVES

Requerido: INSS

Vistos.

1. Tratando-se de fase de cumprimento de sentença, cujo rito a ser 

adotado é o previsto nos artigos 534 a 535, do Código de Processo Civil, 

procedam-se as anotações de estilo na capa do processo e no Sistema 

Apolo, nos termos da CNGC/MT.

2. Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública para 

apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, consoante as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 771 de 925



matérias previstas nos incisos I a VI.

3. Decorrido o prazo, sem impugnação, será requisitado o pagamento, nos 

termos do § 3º do mencionado artigo.

4. Apresentada impugnação, intime-se a parte Autora para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 484-11.2014.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JANDIRA FERREIRA DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA APARECIDA DA PAZ SILVA, GUSTAVO 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para conceder a 

guarda definitiva da menor Ana Carolina da Silva Oliveira à JANDIRA 

FERREIRA DE OLIVEIRA MOREIRA Expeça-se termo de guarda definitiva. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I. e, oportunamente, arquivem-se. Diligências 

necessárias.Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72099 Nr: 732-69.2017.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO VITEK, NICÓLI MANOELA VITEK, Cleudiane Costa 

da Silva, SCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:18939, MAICON SEGANFREDO - OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À fl. 61, foi deferida a expedição de alvará para restituição dos valores 

relacionados à cota de consórcio, em nome da empresa G.V. Laminados 

Ltda EPP, da qual o “de cujus” era o único titular.O Banco Bradesco, ao 

receber a determinação judicial, disse que “haverá disponibilidade de 

valores apenas mediante a contemplação da cota por sorteio, ou no 

encerramento do grupo” e que “após o cancelamento de qualquer cota, os 

consorciados ficam condicionados a aguardar a contemplação da cota ou 

encerramento do grupo para obter a restituição”. Tal afirmação encontra 

respaldo na Lei n° 11.759/08.Ocorre que, não estamos no presente caso 

diante da hipótese de desistência, e sim de falecimento do consorciado 

antes do encerramento do grupo. Verifica-se que o de cujus já havia 

realizado o pagamento de um valor de R$ 54.828,40 (cinquenta e quatro 

mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos). Diante disso, a 

jurisprudência tem entendido pela interpretação mais favorável ao 

consumidor, qual seja, a possiblidade de liberação do valor, vez que o 

encerramento não se deu por mera liberalidade do consumidor 

falecido.Ocorre que, devido a inutilização parcial da fl. 56, conforme 

certificação à fl. 77, não é possível verificar a data o qual o de cujus parou 

de pagar o consórcio, ou seja, se foi ou não após o seu falecimento. 

2.Assim, oficie-se o Banco Bradesco para que informe nos autos, em 15 

(quinze) dias, em qual data foi o pagamento da última parcela relacionada 

à cota de consórcio n° 29, do Grupo 4145, em nome do falecido André 

Vitek.3.Após, voltem conclusos para análise do pedido à fl. 

74/75.4.Proceda-se ao cadastro da patrona indicada no 

substabelecimento à fl. 78.5.Diligências necessárias.Marcelândia, 07 de 

fevereiro de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48199 Nr: 24-63.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNATHAS LIMA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÕES

Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: “Vistos. 1. Verificada a voluntariedade 

e legalidade do acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 

28-A do CPP, ACEITO e HOMOLOGO o termo do acordo para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, SUSPENDO o curso do 

processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano. 

Considerando tratar-se de Vara Única, entendo ser desnecessária a 

distribuição do feito para o Juízo da Execução Penal, afastando a regra 

prevista no § 6º do artigo supra-mencionado. Na hipótese de 

descumprimento, sai o acusado cientificado da revogação do benefício. 

Aguarde-se o cumprimento do acordo, em arquivo provisório, sem baixa 

na distribuição. Na hipótese de descumprimento, abra-se vista ao 

Ministério Público.” Nada mais havendo a consignar, por mim, Priscila 

Demoner Plaster Bulgarelli – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 37-81.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 DELIBERAÇÕES

Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: “Vistos. 1. Inicialmente, considerando 

a ausência do advogado do acusado nesta solenidade, nomeio para o ato 

o advogado Doutor Lanereuton Theodoro Moreira, sob a fé de seu grau. 

Arbitro os honorários em 1,0 URH. 2. Homologo a desistência na inquirição 

da testemunha “Guarda do Parque Beija-Flor”. 3 .Decreto a revelia do réu 

Gustavo Ferreira de Oliveira, tendo em vista que alterou o endereço de 

seu domicílio sem comunicar este juízo, mesmo estando ciente do presente 

processo, fato este que impossibilitou a sua intimação para 

comparecimento na solenidade. 4. Na fase do artigo 402 do CPP as partes 

nada requereram. 5. Tendo em vista que o Ministério Público apresentou 

alegações finais orais, intime-se a Defesa, via DJE para alegações finais, 

no prazo de 10 (dez) dias. 6. Em seguida, conclusos para sentença. 7. 

Expeça-se certidão em nome do advogado nomeado nesta audiência. 8. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do advogado, nomeado para o 

ato. 9. Diligências necessárias. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Priscila Demoner Plaster Bulgarelli – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80541 Nr: 515-55.2019.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITÃO DE FREITAS 

- OAB:19.747-MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. 1. Inicialmente, 

nomeio a advogada Doutora Lorena Moreira Ruivo para acompanhamento 

da solenidade, sob a fé de seu grau. Arbitro os honorários em 1,0 URH. 2. 

Procedida a inquirição da testemunha, devolva-se a presente carta 

precatória a comarca de origem, com as homenagens de estilo. 3. 

Expeça-se certidão de honorários para a advogada nomeada para o ato. 

4. Diligências necessárias”. Nada mais havendo a consignar, por mim, 
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Priscila Demoner Plaster Bulgarelli – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80577 Nr: 527-69.2019.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILKE COSTA DA CRUZ, LEONARDO 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 DELIBERAÇÕES

Pelo MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. 1. Inicialmente, 

nomeio a advogada Doutora Lorena Moreira Ruivo para acompanhamento 

da solenidade, sob a fé de seu grau. Arbitro os honorários em 1,0 URH. 2. 

Procedida a inquirição da testemunha, devolva-se a presente carta 

precatória a comarca de origem, com as homenagens de estilo. 3. 

Expeça-se certidão de honorários para a advogada nomeada para o ato. 

4. Diligências necessárias”. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Priscila Demoner Plaster Bulgarelli – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 62183 Nr: 11411-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME BARTHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVINIO NEVES DE OLIVEIRA, AURISTE PINTO 

DA COSTA, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ LEONEL FRANCO, 

MERCEDES ABEGÃO FRANCO, NADIR RABELO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA DE BETÂNIA PALHARES OLIVEIRA, RICARDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA FILHO, RICARDO HUMBERTO CRUZ, LOIDE GOUVEIA CRUZ, 

ADELINO CASAROTI, WANIA EIKA SUZUKI CASAROTI, ARIEL MONTEIRO 

DA SILVA - Titular do Serviço Notarial e Registral do Distrito, Espólio de 

Ricardo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Arenales Franco - 

OAB:SP/88.385, MIGUEL ROBERTO ROIGE LATORRE - OAB:91259, 

Robson da Sanção Lopes - OAB:226.746/SP

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal bem 

como informe o atual endereço os demais Requeridos, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Diligências necessárias.

Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79226 Nr: 2625-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA DA SILVA, SANDRO 

JUNIOR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 DELIBERAÇÕES

Pelo (a) MM (ª) Juiz (a) foi deliberado: “Vistos. 1. Inicialmente, 

considerando a ausência do advogado dos acusados nesta solenidade, 

nomeio para o ato o advogado Doutor Lanereuton Theodoro Moreira, sob a 

fé de seu grau, de forma que arbitro os honorários em 1,0 URH. 2. No 

mais, declaro preclusa a manifestação da Defesa com relação ao pedido 

de item 08, da decisão de fls. 303/304. Assim, defiro o pedido requerido 

pelo Parquet, ficando a Assessoria incumbida de juntar cópia aos autos do 

ato infracional de código n° 79127. 3. Aguarde-se o retorno da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Cuiabá/MT, com audiência 

designada para esta data (fl. 310), e uma vez cumprida, abra-se vista às 

partes na fase do artigo 402 do CPP e em havendo algum requerimento, 

voltem conclusos. 4. Após, abra-se vista às partes, devendo a defesa ser 

intimada via DJE para alegações finais, no prazo sucessivo e legal. 5. Em 

seguida, conclusos para sentença. 6. Expeça-se certidão em nome do 

advogado nomeado nesta audiência. 7. Diligências necessárias. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Priscila Demoner Plaster Bulgarelli – 

Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 79482 Nr: 87-73.2019.811.0109

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: “Vistos. 1. Defiro o pedido do Parquet. 

Abra-se vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Saem 

os presentes intimados. 3. Diligências necessárias. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Priscila Demoner Plaster Bulgarelli – Assessora de 

Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80450 Nr: 481-80.2019.811.0109

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 DELIBERAÇÕES

Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: “Vistos. 1. Defiro a cota ministerial. 

Determino a secretaria que, no prazo de 05 (cinco) dias, diligencie para 

que seja juntado aos autos o Laudo Definitivo de Drogas. 2. Após, abra-se 

vista as partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, a iniciar pelo Ministério Público. 3. Após, conclusos para sentença. 4. 

Defiro o pedido da defesa do menor infrator, determinando que o 

substabelecimento seja juntado em 05 (cinco) dias. 5. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Priscila Demoner 

Plaster Bulgarelli – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 72240 Nr: 821-92.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PAULO LEBKUCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094
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 DELIBERAÇÕES

Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado: “Vistos. 1. Inicialmente, determino a 

redistribuição do processo para ao Juízo Comum, na forma requerida e 

deferida às fls. 30/31 e 38. 2. Após, expeça citação em favor do acusado, 

nos termos da decisão já proferida às fls. 38. 3. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Priscila Demoner 

Plaster Bulgarelli – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Vistos.1) DEFIRO o requerimento formulado pela defesa, para tanto, 

Expeça-se ofício para as empresas de telefonia, bem como a Receita 

Federal. Outrossim, Determino a busca de endereço junto aos sistemas 

SIEL e INFOSEG. Após tudo cumprido, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 1478-91.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 75042.

Processo nº 1478-91.2018.811.0111.

Classe-Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público

Acusado: Alex de Souza Bueno.

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público à ref. 101

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Guarantã do 

Norte, com a finalidade de realização da oitiva das testemunhas Celso 

Rodrigo Borges de Oliveira, Sidineia Ferreira Souza, bem como da vítima 

Witallo Silva, respectivamente, devendo constar os endereços indicados à 

ref. 37.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76672 Nr: 2312-94.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Vistos.1) HOMOLOGO a desistência da testemunha Iteoni Ferreira Cunha, 

conforme requerido pelas partes. 2) DEFIRO o requerimento formulado 

pela defesa, para tanto, ABRA-SE vista a Defesa no prazo de 05(cinco) 

para oferecimento de memorias escritos. Após tudo cumprido, volvam-me 

conclusos para a prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83684 Nr: 1808-54.2019.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YWDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. 1) Nomeio o advogado dativo Dr. Giovane Gomes de Araújo; 2) 

Aguarde-se o decurso da apresentação da defesa. Após façam os autos 

conclusos para designação de audiência em continuação, nos termos do 

art. 186, paragrafo 4,º do ECA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84884 Nr: 2443-35.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVAN JOSE DA SILVA, ANA PAULA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - OAB:27202/O

 Vistos.1) DEFIRO o requerimento formulado pelas partes, para tanto, 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de 

memorias escritos, e posteriormente a Defesa no prazo de 05(cinco) dias 

cada. Após tudo cumprido, volvam-me conclusos para a prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85306 Nr: 2708-37.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA, GUSTAVO 

ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. 1)Aguarde-se o retorno da Carta Precatória de Guarantã do Norte; 

2)EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de realizar o interrogatório 

dos acusados Bruno e Gustavo nas Comarcas respectivas. 3) Após o 

retorno da carta precatória, ABRA-SE vistas dos autos para o Ministério 

Público para apresentar os memorias escritos, e posteriormente a Defesa 

no prazo de cinco (05) dias cada. Após tudo cumprido, volvam-me 

conclusos, para a prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86171 Nr: 3342-33.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tombini Turcatto - 

OAB:MT0027202O

 Autos nº 3342-33.2019.811.0111.Código Apolo nº 86171.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 22 , NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Alan da Silva Sousa o advogado Gustavo Tombini Turcatto OAB/MT 

27.202/O, o qual deverá ser intimado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os 

honorários da mencionada advogado em 10 (dez) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao 
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advogado nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. (...)No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito Em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86846 Nr: 237-14.2020.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, 

JOSE RAFAEL DOS SANTOS, WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES, 

JOZANIO DE MELO SILVA, TATIELLY DAS CHAGAS ROMAN, KAROLAINE 

POLATO, ANDERSON DOS SANTOS, METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

ALISSON DO LAGO MARQUEZ SOUZA, LEANDRO RODRIGUES DE 

SOUZA, EDUARDO DE SOUZA, ALISSON DOS SANTOS, RAFAEL MATOS 

RODRIGUES, KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO, MAYKON 

JOSÉ COGHI, DARA MIKAELI BARBARA DA SILVA, UELITON DOS 

SANTOS DA SILVA RAMOS, DANILO DA SILVA MACHADO, DOUGLAS 

HENRIQUE DA COSTA, ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS, DHIOMAR 

SCHAFRANSKI NUNES, DIONE SCHAFRANSKI NUNES, CLEBER MORAIS, 

ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS, FRANCISCO FERREIRA CALDAS, 

EDIMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O, BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - OAB:24.778/O, 

CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:19234/O, Davi de Paula Leite - 

OAB:21146/0, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563, ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071/O

 Vistos. 1) CANCELO a audiência, em razão de um dos acusados possuir 

um defensor do qual me Declaro-me por suspeito para atuar neste feito, 

por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, do Código de 

Processo Civil. 2)Tendo em vista o afastamento da Magistrada Titular da 

Comarca de Matupá/MT, cadastre-se o Dr. Diego Hartmann – Juiz de 

Direito da Comarca de Guarantã do Norte/MT como Substituto Legal, 

devendo os autos ser encaminhados à mesma para prolação de 

despacho/decisão/sentença (art. 50, “caput”, do COJE). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28359 Nr: 609-17.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Lemung, Rosalina Lubke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Big Lojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B, Luciano Dalponte - OAB:17813B SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacílio Peron - OAB:3684-A / 

MT

 INTIMO o(s) Exequente(s), por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), par 

dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 719-74.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirlei Bohrer Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 INTIMO a Exequente, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), par dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51597 Nr: 1493-70.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R DADA E CIA LTDA, José Roberto Dada, 

CLEUNICE MANTELLO DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o(s) Exequente(s), por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para 

que se manifeste quanto à certidão negativa juntada à fl. 104, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53799 Nr: 421-28.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Miotto Ferreira, João Claudinei Favato, NILSON 

JOÃO COMACHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FOGAÇA NETO, ALFREDO FOGAÇA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O, Ruy Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT, Valdir 

Miquelin - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 INTIMO o(s) Exequente(s), por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para 

dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29271 Nr: 1515-07.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 INTIMAÇÃO do advogado da parte Exequente para providenciar o 

pagamento de complementação da diligência cotada pelo oficial de justiça, 

através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34225 Nr: 1535-90.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a Requerente, por intermédio do(s) seu(s) advogado(s), para dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50317 Nr: 178-07.2012.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELEGRAM PRODUÇÕES E COMÉRCIO DE SEMENTES 

LTDA, ALINE ARIKAWA RAPCHAN BONILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beneficiamento de Madeiras Caiabi Ltda, IVO 

SCHERDOVSKI, Renilva Sanches Melo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE SOUZA STRAIOTO - 

OAB:311.280, EVANDRO MIRALHA DIAS - OAB:201.693/SP, LUÃ 

CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:395.965, Luciano Oshica Ida - 

OAB:155.786, MARIANA REGINA SOUZA SILVA GAIO - OAB:358.320, 

PAULA BEATRIZ DUTRA GARCEZ DE ARAÚJO - OAB:353.010, REJANE 

CRISTINA SALVADOR - OAB:165.906 /SP, RENATA MARIA MAZZARO - 

OAB:319.658, THESSA CRISTINA SANTOS SINIBALDI EAGERS - 

OAB:107.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tissiana Pereira Galvão - 

OAB:150.136/RJ

 INTIMO o autor, por intermédio do seu advogado, para comparecer neste 

Juízo e retirar os documentos a serem desentranhados, conforme 

requerido nos autos (fl. 120), no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-64.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CARLA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIVALDO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMBINI TURCATTO OAB - MT27202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA CONCEICAO GELINSKY (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DECISÃO Processo: 

8010128-64.2013.8.11.0111. REQUERENTE: EDINEIA CARLA DA SILVA, 

JOSIVALDO ALVES DE SOUSA REQUERIDO: GUILHERME DA CONCEICAO 

GELINSKY Vistos. Tendo em vista o teor da petição de ID. 24378618, 

REVOGO a nomeação feita ao Dr. Ivaine Molina Junior e NOMEIO como 

defensor dativo do promovente, o advogado Gustavo Tombini Turcatto que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de ID. 6011482, bem como 

atuar nos atos processuais subsequentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-59.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE ANDRADE BOIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE MATUPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATUPÁ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATUPÁ AVENIDA Hermínio Ometto, 321, 

ZCR - MATUPÁ Processo n.º: 0010085-17.2015.811.0041 Promovente: 

ANDERSON LUIZ DE ANDRADE BOIAN Promovido: BANCO DO BRASIL - 

AGENCIA DE MATUPA CERTIDÃO Certifico que, passo a intimar a 

advogada nomeada da parte promovente, para se manifestar conforme 

decisão de evento 43, no prazo legal. Matupá/MT, 11/12/2016 Loiri 

Crestina B. Balen Téc. Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000980-41.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente(m) impugnação à contestação, bem como para 

que se manifeste(m) acerca das provas que pretende(m) produzir, 

conforme art. 926 da CNGC e Súmula n.º 12 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79258 Nr: 1272-92.2019.811.0030

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcival Carlos Antunes Andrade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert de Amorim - 

OAB:6610

 Auto de incidente nº 1272-92.2019.811.0030

Código n°: 79258

DESPACHO

Trata-se de incidente contendo pedido de transferência de 

estabelecimento prisional do sentenciado Arcival Carlos Antunes Andrade 

dos Santos.

Considerando o decurso de prazo sem manifestação do requerente 

quanto aos documentos que justificariam o pedido de transferência, não 

havendo outras providências a serem tomadas uma vez que possui 

advogado constituído, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de transferência 

extinguindo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Sem recurso, arquive-se.

Nobres, 10 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 4271 Nr: 74-50.2001.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255, PAULO ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/O

 Defiro o requerimento de folhas 659-673.

Para isso, remetam-se os autos à contadoria judicial, a fim de que apure o 

valor correto da CDA, nos termos do item 37 e 38 de folhas 672-673.

Após, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os cálculos 

atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, intime-se a parte executada para manifestar-se acerca da 

manifestação de folhas 716.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53103 Nr: 26-66.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono para 

intimar as partes acerca do despacho proferido na ref.14."DESPACHO, 

Vistos etc.Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à petição de 

fls. 64/66.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53103 Nr: 26-66.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007/CGJ 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para intimação da parte 

requerida acerca do despacho proferido na ref.14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62990 Nr: 998-02.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odorizzi & Odorizzi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Andrade da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que expedi a certidão conforme requerido na ref.59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49902 Nr: 956-21.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte exequente apresentou comprovante de 

pagamento das custas da diligência do Oficial de Justiça (Ref. 39), nos 

termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos para 

que seja expedido mandado de citação ao executado Henrique Pereira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49981 Nr: 993-48.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja expedido mandado de citação do executado nos endereços 

fornecidos na petição de ref.34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50183 Nr: 1086-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rute Ficher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja expedido novo mandado de citação nos endereços 

fornecidos na petição de Ref: 33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62256 Nr: 567-65.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nobres, Adelian Pereira 

Messias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça Célio 

Joubert Fúrio - OAB:, Promotor de Justiça Lysandro Alberto 

Ledesma - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116

 Em razão da ordem concedida no MS 1001485-40.2020.811.0000, a qual 

determinou a suspensão da decisão de bloqueio, PROCEDA-SE com a 

liberação dos valores bloqueados nos autos, conforme o comprovante de 

folhas 415-417.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 603-44.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 15 

dias , manifestar acerca do documento acostado na Ref. 94.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-05.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANILCE LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES VARA ÚNICA DE NOBRES 
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____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000533-05.2019.8.11.0030 EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: RANILCE LIMA DA 

SILVA DECISÃO Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao 

ajuizamento da presente executio. Assim, a recebo e determino: I – Cite-se 

o executado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) 

dias, com direito, neste caso, à redução de metade da verba honorária, a 

qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%. II – Consigne-se no 

mandado que, optando o executado por embargar a execução, poderá 

fazê-lo, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 

15 (quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos 

autos do mandado de citação. III – Não encontrando o executado, o oficial 

de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do NCPC. IV – Não satisfeita a obrigação no prazo delineado para 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, à penhora e respectiva avaliação de tantos bens quantos 

bastem para satisfação do crédito, observando-se em caso de bens 

imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC. V – Anote-se, 

ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o devedor o crédito do 

exequente e comprovado o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá requerer 

o parcelamento do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). 

VI – Fica autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento 

da execução junto ao Cartório Distribuidor, nos termos do artigo 828 do 

CPC, observando-se o disposto nos parágrafos 1º a 5º do referido artigo. 

VII – Atente-se a Secretaria, para que todas as publicações e intimações 

relacionadas à Exequente sejam feitas em nome do advogado PEDRO 

ROBERTO ROMÃO, OAB/SP 209.551. VIII – Altere-se a classe processual 

para execução de título extrajudicial. Intime-se e cumpra-se. Nobres, 12 de 

fevereiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-09.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 15:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-91.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 15:15 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-75.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIVE SILVERIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 15:30 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31838 Nr: 45-40.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creuza Souto Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora do despacho proferido na ref: 

39 dos autos a seguir transcrito:" Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do TJMT, DETERMINO a intimação das partes, 

para manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

Intime-se pessoalmente o Procurador do Município.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-29.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. A. T. (EXEQUENTE)

J. M. J. A. T. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000306-29.2019.8.11.0090. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, J. M. 

J. A. T., R. J. A. T., MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ROGERIO SOARES THOME Vistos; Ante o teor do 

documento juntado no ID n.º 29117693 informando o pagamento da quantia 

executada neste feito, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do executado, colocando-o imediatamente em 

liberdade, salvo se não estiver preso por outro motivo. Após, DÊ-SE vistas 

dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca da informação 

de quitação do débito. Empós, voltem-me os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-19.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000533-19.2019.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA ANTONIA DE 

OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado (ID. 

27924407), na sequencia informa pagamento espontâneo (ID 28374604) 

sem qualquer óbice da parte promovente. Acordo entre pessoas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em 

Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se 

parte promovente para que informe seus dados bancários para expedição 

do competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no 

ID. 28374604. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-69.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000271-69.2019.8.11.0090. REQUERENTE: RAIMUNDA DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado (ID. 27073886), na 

sequencia informa pagamento espontâneo (ID 27738510) sem qualquer 

óbice da parte promovente. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se 

parte promovente para que informe seus dados bancários para expedição 

do competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados no 

ID. 27738514. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, data da assinatura digital. (assinado 

digitalmente) Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-31.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CARLOS BILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000280-31.2019.8.11.0090. REQUERENTE: IVO CARLOS BILELA 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado (ID. 24576159), na sequencia informa 

pagamento espontâneo (ID 25829508) com a concordância do promovente 

quanto aos valores depositados e pediu levantamento dos valores por 

meio de ALVARÁ judicial em seu favor (ID nº 25830000). Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 
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interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o 

acordo entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE em favor da parte executada, o competente ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados no ID nº 25829508, observando-se 

os dados bancários informados no ID nº 25830000. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-65.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000420-65.2019.8.11.0090. REQUERENTE: FRANCISCO MARTINS 

PADILHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Noticia o 

Promovente que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. e observou que valores fixos, nominado como “Reserva de 

Margem para Cartão de Crédito”, vêm sendo descontados pela instituição 

financeira reclamada em sua folha de pagamento, por meio de um contrato 

de cartão de crédito, sem que tenha realizado a solicitação ao banco 

requerido. Narra o Promovente que, mesmo sem a solicitação do produto, 

vem pagando valores rotulados como cartão de crédito, com o contrato 

identificado pelo número 20160307501056517000, que desde 27 de 

outubro de 2016, descontam valores mensais, nos termos da planilha 

acostada, que totalizam, R$ 1.136,54 (Hum Mil Cento e Trinta e Seis Reais 

e Cinquenta e Quatro Centavos) de descontos consignados até o 

momento. Todavia, relata que foi surpreendida com a existência de 

empréstimo consignado, o qual não contratou, uma vez que não utilizou o 

cartão de crédito e não realizou a solicitação/ liberação de empréstimo 

consignado. Verbera que nunca solicitou, não liberou, nem contratou e/ou 

utilizou o cartão de crédito, bem como desconhece a origem do débito 

cobrado pela requerida. Por derradeiro, a autora pugna pela repetição de 

indébito da dívida, no total de R$ 2.273,08 e ao pagamento de uma 

indenização, pelos Danos Morais causados pela Requerida, no valor de R$ 

15.000,00. Por seu turno a requerida pugnou pela improcedência arguindo 

que não cometeu nenhum ato ilícito motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Fundamento e decido. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da Reclamante, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Em que pese a tese defensiva 

apresentada, o banco não logrou êxito em demonstrar que os cartões 

foram enviados mediante contratação e solicitação pela parte autora, 

mostrando-se indevido, portanto, o débito realizado em folha de 

pagamento. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se 

como de consumo, portanto, está regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor (Súmula 297 do STJ). Ao encaminhar à autora cartão de 

crédito não solicitado, o réu incorreu pratica abusiva, nos termos do artigo 

39, III do CDC. Nesse sentido a súmula 532 do STJ e as seguintes 

decisões: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DOCPC) AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO 

RECURSO ESPECIAL – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O 

envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática 

comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização civil por dano moral. 

Precedentes. 2 . A ausência de inscrição do nome do consumidor em 

cadastro de inadimplentes não afasta a responsabilidade do fornecedor 

de produtos e serviços, porque o dano, nessa hipótese, é presumido. 3. 

Restabelecido o quantum indenizatório fixado na sentença, por mostrar-se 

adequado e conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ para casos 

semelhantes. 4. Agravo regimental desprovido. (REsp 275.047 / RS, 

Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA Data do Julgamento 

22/04/2014 Data da Publicação/Fonte DJe29/04/2014) RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS.ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOE DE 

FATURAS COBRANDO ANUIDADE. DANOMORAL CONFIGURADO. I - Para 

se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse 

atodeve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão 

aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. II - O envio de cartão de 

crédito não solicitado, conduta considerada pelo Código de Defesa do 

Consumidor como prática abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos 

decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o 

cancelamento cartão causam dano moral ao consumidor, mormente em se 

tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de idade à 

época dos fatos, circunstância que agrava o sofrimento moral. Recurso 

Especial não conhecido. (REsp 1061500 / RS, Relator Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 04/11/2008 Data da 

Publicação/Fonte DJe 20/11/2008) Além disso, era do réu o ônus de 

comprovar a devida contratação e solicitação pela parte autora, bem como 

de que os cartões foram utilizados, o que não ocorreu. Nesse espeque, 

de rigor que o valor debitado na folha de pagamento do promovente seja 

ressarcido, de forma simples, porque não vislumbro hipótese de aplicação 

do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porém 

não há comprovante de quantos prestações foram debitados na folha de 

pagamento, verificando apenas a existência de uma planilha de cálculo, 

com base na informação do INSS (ID. 16796778) de que os débitos foram 

implantados em 27/10/2016. Nesse espeque nota-se no ID. 22035360, fls. 

5 e 7, a existência de dois pagamentos no valor de R$ 44,00, totalizando 

R$ 88,00. Quanto aos danos morais, razão não assiste à autora. Isso 

porque, em que pese a conduta reprovável da ré, não se vislumbra, no 

caso em apreço, nenhuma ofensa à honra objetiva da autora, sendo certo 

que não restaram demonstradas nos autos circunstâncias específicas e 

graves que fundamentem o pedido reparatório. Nesse sentido: APELAÇÃO 

– "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/ 

CREPARAÇÃO DE DANOS" - COMPRA E VENDA DEVEÍCULO – Contrato 

de financiamento celebrado com terceiro mediante fraude – Danos morais 

à pessoa jurídica– Necessidade de prova de ofensa à honra objetiva da 

pessoa jurídica e de perda de credibilidade no mercado– Ausência de 

provas nos autos – Danos materiais não configurados – Retirada do 

gravame – Cabimento – Honorários advocatícios que comportam 

adequação – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DAAUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOSADVOGADOS PROVIDO. (TJSP; 

Apelação Cível4032691-55.2013.8.26.0224; Relator (a): Ana Catarina 

Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:26/11/2019; Data de 

Registro: 27/11/2019) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas para: a) 
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DECLARAR a inexistência de débito em nome da autora, relativamente ao 

empréstimo consignado, oriundo do Cartão de Crédito Elo Nacional 

Consignado INSS, contrato 20160307501056517000. b) Condenar a 

Reclamada a restituir o valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ) Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000177-24.2019.8.11.0090. REQUERENTE: VALDEMAR ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA A parte requerida requer 

a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar 

BRADESCO SEGURO S.A, CNPJ n° 33.055.146/0001-93 como parte do 

feito. DEFIRO, pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas 

correções. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano material e 

moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. MÉRITO A 

promovente alega que está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da 

promovida, posto que utiliza os serviços da promovida. Alega que foram 

realizados descontos em sua conta bancária no valor total de R$ 44,41. A 

promovida em contestação alega que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que 

os serviços foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove 

suas alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, fazendo prova somente da 

quantia de R$ 44,41, correspondente a um serviço não contratado. Pois 

bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de 

cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago 

em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do contrato, bem como os 

débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR que a promovida cesse 

imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos descontos 

na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena 

de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais) - frisando-se 

que não é multa diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à promovente 

o valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos, já na 

forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a 

partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à 

promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 12 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito
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SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA A parte requerida requer 

a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar 

BRADESCO SEGURO S.A, CNPJ n° 33.055.146/0001-93 como parte do 

feito. DEFIRO, pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas 

correções MÉRITO A promovente alega que está sendo vítima de 

cobrança abusiva por parte da promovida, posto que utiliza os serviços da 

promovida. Alega que foram realizados descontos em sua conta bancária 

no valor total de R$ 503,25 (ID. 21512556). A promovida em contestação 

alega que a cobrança é legitima e que os valores foram contratados. 

Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços foram 

contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas alegações. 

Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses figuram, de um 

lado, uma renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de 

produção de prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição 

de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, pelo descaso e pela 

indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido dano moral, capaz 

de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da angústia sofridos 

pelo consumidor; do desgaste psicológico e da sensação de impotência; 

do tempo e na energia gastos na tentativa de solucionar o problema 

gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo desleixo e pela má-fé da 

promovida. Código de Defesa do Consumidor: “Art- 6º - São direitos 

básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. (grifo meu) A 

responsabilidade civil da promovida é, nesta hipótese, objetiva, o que 

significa que independeria, inclusive, de culpa da operadora (Lei 

8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 503,25, conforme ID. 21512556, porém faz prova 

que foram débitos somente o valor de R$ 95,85, conforme ID. 20036978. 

Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de 

cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago 

em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do contrato, bem como os 

débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR que a promovida cesse 

imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos descontos 

na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena 

de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais), não é multa 

diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à promovente o valor de R$ 

191,70 (cento e noventa e um reais e setenta centavos), já na forma 

dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir do 

efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à promovente o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e incidência 

de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 12 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito
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CLEUSA NARCIZO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000282-98.2019.8.11.0090. REQUERENTE: CLEUSA NARCIZO DA COSTA 

REQUERIDO: CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MÉRITO A promovente alega que está sendo vítima de 

cobrança abusiva por parte da promovida, posto que não utiliza tal serviço 

da promovida. Alega que foram realizados descontos em sua conta 

bancária no valor total de R$ 434,49 (ID. 21328165, fls. 13). A promovida 

em contestação alega que a cobrança é legitima e que os valores foram 

contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que os serviços 

foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove suas 

alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 
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se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 434,49, conforme ID. 21328165, fls. 13, porém 

faz prova que foram débitos somente o valor de R$ 24,50, conforme ID. 

20038430. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, 

em caso de cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição 

do valor pago em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in 

verbis: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaques acrescidos). 

DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do 

contrato, bem como os débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR 

que a promovida cesse imediatamente, de forma definitivamente, a 

realização de novos descontos na conta corrente da parte reclamante no 

máximo em três dias, sob pena de multa por descumprimento em R$ 

3000,00 (três mil reais) - frisando que não é multa diária. c) CONDENAR a 

promovida a restituir à promovente o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove 

reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo 

INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a 

pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da 

sentença e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 12 de fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-NMV

 O Exmo. Sr. Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a apresentação do Laudo Pericial nº. 369411, pela 

servidora Márlia Joaquina Leite Soares Cecconello, matrícula 7102, 

Técnica Judiciária, designada Gestora Geral de 1º Entrância desta 

Comarca, dando conta de que seu afastamento para tratamento da própria 

saúde se dará no período de 06 de fevereiro a 05 de abril de 2020, 

conforme lançamento no Sistema SGP;

 CONSIDERANDO a necessidade de adequar o período de substituição da 

servidora;

 RESOLVE:

 RETIFICAR, em parte, a Portaria nº. 12/2020-NMV, datada de 10/02/2020 

(DJE Edição nº10676/2020), para fazer constar:

 Onde se lê: “...no período de 06/02 a 06/04/2020.”

 Leia-se: “...no período de 06/02 a 05/04/2020.”

 PERMANCEM inalterados os demais termos da citada Portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nova Monte Verde-MT, 12 de fevereiro de 2020.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

25882

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40775 Nr: 514-08.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Vieira, Walter Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-75.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SCHMOELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal (...) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000494-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIANA ALVES SCHUINDT (AUTOR(A))

JOSUE ALVES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do 

valor referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo 

sistema CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia 

ser emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça 

(http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias online – Diligência – Emissão 

de Guia de Diligência, com o correto preenchimento dos dados 

processuais para vinculação do depósito, no prazo de 15 dias. I. Guia 

para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00 cada) = 01 II. Guia para 

deslocamento ao município de Nova Bandeirantes/MT (zona rural) = 

R$1.200,00 VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 1.214,00 (mil duzentos 
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e quatorze reais). SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAMILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

Município de Nova Monte Verde (REQUERIDO)

 

Vistos... Foi editada e publicada a Resolução TJ-MT/OE/2019, da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alterando a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande. Definiu-se que cabe à 1ª Vara: Processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

daVara da Infância e Juventude e os feitos de competênciado Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea 

Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio 

com os Municípios do Estado. Como consequência, definiu o art. 2º da 

Resolução que: [...] as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença. A Resolução mencionada foi completada pela Portaria 

29/2019, do Conselho da Magistratura, autor izando a 

distribuição/redistribuição dos processos com a natureza mencionada. O 

presente processo retrata uma das hipóteses trazidas pela Resolução, 

vinculando-se à competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Fundamental sublinhar o disposto nos arts. 43 

e 64, 1º do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 

como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício. [...] Tratando-se de competência absoluta, de rigor ser 

declarada de ofício. Ante o exposto, declina-se da competência para o 

processamento e julgamento da presente demanda. Por consequência, 

DETERMINA-SE a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Várzea Grande, com as baixas e comunicações devidas. 

Intimar. Cumprir, com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 432-40.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZdO, LZR, LZR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62445 Nr: 594-98.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Alves Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

IMPULSIONO os autos para intimação do Exequente para, querendo, se 

manifeste sobre a Impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39196 Nr: 927-55.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito, José Marcelo Vilela 

Rossi de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Comodoro LTDA, João Arantes 

Neto, Ricardo Borges Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:2492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro Martins 

- OAB:7453 MT, Percion Aldemani Martins de Freitas - OAB:MT 

17803, Persion Aldemani Martins de Freitas - OAB:MT 17.803

 Certifico e dou fé que nesta data procedi a juntada da certidão e do auto 

do Oficial de Justiça em que foi procedida a penhora no rosto destes 

autos, no valor de R$ 60.509,12, oriundo do cumprimento de sentença nos 

autos 25993-95.2007.811.0041 - Código 326354, em trâmite na Sexta Vara 

Cível de Cuiabá/MT, em desfavor de José Marcelo Vilela Rossi de Brito.

Desta feita, nos termos do art. 860 do CPC, "Quando o direito estiver 

sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, 

com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente 

à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem 

adjudicados ou que vierem a caber ao executado", passo a identificar 

estes autos com a penhora .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 916-16.2016.811.0091

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Severiano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José da Silva, Sonia Maria Ayres 

Berlandi e Silva, Romeu Baco Caracanha, Paulo Dias, José Francisco 

Soares, João Borges Pereira, Valdecir Marciano de Melo, Walter Luz de 

Arantes, Gilberto Vieira Prates, Alfredo Alves de Lima, Aziel Bezerra de 

Araújo, Marcos Bezerra de Araujo, Sergio Boske, Wanderlei Arantes do 

Prado, Airton Ronei Galato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago da Cunha Bastos - 

OAB:279.784 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 02

Guia para deslocamento à Estrada Castro (R$390,00)(R$ 3,00 por Km) = 

01

 Guia para deslocamento à Estrada Gaúcha do Norte (R$660,00)(R$ 3,00 
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por Km) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 1.078,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64871 Nr: 837-08.2014.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz de Fátima Sueck Lemes, Alcindo de Lima 

Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nova Monte Verde - MT, 

Francisco Antônio Sevallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA 

- OAB:16068, Ademar José Paula da Silva - OAB:MT 16.068, Rodrigo 

Terra Cyrineu - OAB:MT 16.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:OAB/MT 4.342-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, com o trânsito em julgado da 

sentença e o retorno dos autos da 2ª instância, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira 

o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-94.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE 

VERDE AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Reclamada/Requerida da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 04 de março de 2020 (04/03/2020), às 15h30min., 

(MT), a ser realizada neste Juízo. Nova Monte Verde/MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat. 32709

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 04 de março de 2020 (04/03/2020), às 

14h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat. 32709 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000619-84.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AGUILERA CASSULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 05 de março de 2020 (05/03/2020), às 

15h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 01 de 

dezembro de 2019. Jaqueline Romeira Pacheco Mat. 32709 SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56993 Nr: 47-05.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARCHIORO PAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) DEFIRO o pedido postulado pela parte exequente (pág.73), sob este 

aspecto, não obstante o entendimento firmado por este magistrado em 

processos anteriores quanto à necessidade de a parte exequente 

demonstrar o esgotamento dos meios para localização da parte executada 

antes de se prosseguir com a busca junto aos sistemas conveniados do 

TJMT, necessário se faz a revisão de posicionamento, à luz da regra do 

art. 256, § 3º, do CPC.

 2.) Assim, determino a expedição de ofícios às empresas de telefonia 

móvel (VIVO, CLARO, OI e TIM) e de energia elétrica local 

(ENERGISA/CEMAT) requisitando-se informações quanto à existência em 

seus cadastros de endereços da parte executada.

 3.) Sendo positiva a consulta acima, EXPEÇA-SE o necessário para 

citação.

4.) Sendo negativas as consultas, proceda a consulta através do 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e SIEL/TRE-MT quanto aos endereços 

atualizados da parte executada. Para tanto, determino ao Sr. Gestor 

Judiciário que proceda a inclusão das minutas junto aos respectivos 

sistemas conveniados. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o 

necessário para citação.

5.) Restando frustradas as tentativas acima, desde já, em consonância 

com o disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, c.c. Súmula 414 do STJ, determino a CITAÇÃO POR EDITAL da 

parte executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe.

6.) Decorrido o prazo sem resposta, venham os autos conclusos para 

nomeação de advogado dativo.

 7.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para manifestação.

8.) Considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo atualizado do 

débito.

 Int. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53165 Nr: 779-54.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CAMARGO, EDGARD GOMES 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Girardi, THAIANA LEE DAMO 

GIRARDI, AQUILES MAFINI, GABRIELA DAMO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B/MT, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT, NAHIMA 

MULLER - OAB:235.630 OAB/SP, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398/B

 Vistos.

Tendo em vista as manifestações da parte executada na ref. 75, 

manifeste a parte exequente no prazo de 03 (três) dias.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64604 Nr: 1538-13.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LUIZ WEYH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 e 485, incisos IV e X, do Código de 

Processo Civil. Custas judiciais e despesas processuais à cargo da parte 

autora/exequente. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que 

a parte requerida/executada não foi citada para os atos e termos da 

presente ação.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68886 Nr: 1216-56.2018.811.0107

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 75983 Nr: 1503-82.2019.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André dos Santos de Oliveira, José Marcos 

Oliveira da Silva, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, Robert Danilo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24646/O, 

RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228/A

 VISTOS, etc.Trata-se de ação penal ofertada em face de ANDRÉ DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, JOSÉ MARCOS 

OLIVEIRA DA SILVA e ROBERT DANILO ALVES, pela prática, em tese, dos 

crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33/35, 

Lei 11.343/06), além do crime descrito no art. 157 do Código Penal. Os 

suspeitos foram autuados em flagrante em 04/09/2019, sendo que em 

05/09/2019 os acusados José Marcos Oliveira da Silva, Robert Danilo 

Alves e Douglas Oliveira de Jesus tiveram a prisão preventiva decretada, 

ao passo que o réu André dos Santos de Oliveira foi colocado em 

liberdade provisória.Recebida a inicial, foi determinada a notificação prévia 

dos acusados, a qual restou inexitosa quanto ao denunciado André dos 

Santos de Oliveira, não localizado até o momento (conforme documento 

anexo). De outra banda, os réus José Marcos Oliveira da Silva, Robert 

Danilo Alves e Douglas Oliveira de Jesus foram pessoalmente notificados 

e apresentaram resposta escrita por meio de defensor dativo. Pois bem. 

1.) do desmembramento do feito.Verifica-se que o regular prosseguimento 

da presente ação penal tem sido obstado pela não localização do réu 

André dos Santos de Oliveira, o qual se encontra em local incerto, 

conforme se denota das certidões dos oficiais de justiça ao longo do feito. 

Por essa razão, com o fito de não prolongar ainda mais a prisão provisória 

dos demais acusados, determino, na forma do art. 80 do CPP, o 

DESMEMBRAMENTO DO FEITO com relação ao corréu ANDRÉ DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA, devendo a Secretaria do Juízo providenciar o 

necessário.2.) do recebimento da denúncia.Considerando que não foram 

arguidas preliminares na resposta escrita e estando presente a prova da 

materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA contra os acusados DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, JOSÉ 

MARCOS OLIVEIRA DA SILVA e ()....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67304 Nr: 487-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO ARALDO SCHULKE, Amarildo Antonio 

Maraskim, ROSEMERI MARASKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a falta de manifestação nos autos da advogada nomeada 

na ref. 22, destituo-a e desde já nomeio a i. Advogada Dra. Jessika Borges 

Portes - OAB/MT n°. 20940/O, para patrocinar os interesses da parte 

executada HILDO ARALDO SCHULKE, devendo a Secretaria do Juízo 

providenciar as comunicações necessárias e intimar a causídica nomeada 

para manifestar aceitação do encargo.

Por outro lado, certifique-se a secretária deste Juízo, quanto à 

apresentação de resposta pela parte executada Rosemeri Maraskim, haja 

vista que foi devidamente citada (ref.19).

 Após, intime-se a parte exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se referente a certidão do Sr. Oficial de Justiça (ref. 19), o qual 

informa que o executado Amarildo Maraskim foi a óbito, sendo que, na 

mesma ocasião, acoste aos autos os documentos necessários para 

comprovação do óbito do “De Cujus”, se houver.

No mais, considerando a entrada em vigor da lei 13.869/19, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 30 dias, apresente cálculo 

atualizado do débito. Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33728 Nr: 296-29.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS, SÉRGIO 

GILBERTO VITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:MT/10843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216

 INTIMO OS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, OFEREÇAM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65333 Nr: 1887-16.2017.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDELENA APARECIDA LUCAS DE OLIVEIRA, 

DORALÍCIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELI APARECIDO LUCAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Vistos.

Escoado o prazo requerido na ref. 49, intime-se a parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-42.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDE SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DECISÃO Processo: 

1000013-42.2018.8.11.0107. REQUERENTE: IRAILDE SILVA SANTANA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS VISTOS. Trata-se 

de ação indenizatória movida por IRAILDES SILVA SANTANA em face de 

FIDC NPLI – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO (CNPJ nº 

59.281.253/0001-23), com sentença condenatória já transitada em julgado. 

Efetuada a constrição de bens e valores junto aos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, acostou petição aos autos da interessada BTG PACTUAL 

SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM noticiando que o CNPJ indicado na 

inicial lhe pertence (59.281.253/0001-23), não correspondendo à 

executada FIDC NPLI – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO 

CREDITÓRIO, cujo CNPJ correto é 09.263.012/0001-83. Desta feita, 

determino o imediato desbloqueio dos bens e valores junto aos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD. Após, intime-se a parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ALVES DA SILVA LARENTIS (REQUERENTE)

ABIGAIL LARENTIS (REQUERENTE)

ANDREIA LARENTIS (REQUERENTE)

ADILSON LARENTIS (REQUERENTE)

ROSENILDA LARENTIS (REQUERENTE)

ALCINEIA LARENTIS (REQUERENTE)

ANDERSON LARENTIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000063-68.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ELENICE ALVES DA SILVA 

LARENTIS, ROSENILDA LARENTIS, ALCINEIA LARENTIS, ABIGAIL 

LARENTIS, ANDREIA LARENTIS, ADILSON LARENTIS, ANDERSON 

LARENTIS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER VISTOS Trata-se de ação 

para cobrança de seguro DPVAT ajuizada por ELENICE ALVES DA SILVA 

LARENTIS e OUTROS em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO S. A., qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos de Via 

Terrestre – DPVAT, em razão da morte de seu esposo, vítima de acidente 

automobilístico ocorrido em 15/05/2016. A inicial veio acompanhada por 

documentos pessoais. Citada, a parte requerida apresentou contestação. 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Com efeito, a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT 

rege-se pelas disposições da Lei 6.194/74, exigindo-se a comprovação 

dos seguintes requisitos no caso concreto: (a) a ocorrência do acidente 

de veículo automotor de via terrestre; (b) o resultado morte; (c) o nexo 

causal entre a morte e o acidente automobilístico; (d) a comprovação da 

qualidade de cônjuge/herdeiro. Pois bem. No caso em tela, a parte autora 

não acostou sequer o Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito, 

tampouco Serviço de Atendimento do Pronto Socorro Municipal de Sorriso, 

Ficha de Internação e Certidões de Nascimento. Ademais, a parte autora 

não se dedicou a produção de prova, aliás, quando instada a se 

manifestar sobre a produção de prova, postulou pelo julgamento 

antecipado. Desse modo, ante a insuficiência de prova do alegado pela 

parte autora, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Assim, 

ante o conjunto probatório amealhado nos autos, entendo pela ausência 

dos requisitos necessários à procedência do pedido. Ante ao exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito da presente 

demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgada esta sentença, EXPEÇA-SE 

certidão de honorários advocatícios em favor do advogado nomeado para 

patrocinar os interesses da parte autora, os quais fixo em 01 URH, de 

acordo com sua atuação no feito. Após o trânsito em julgado, nada mais 

sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-74.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLEANE DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000039-74.2017.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: CARLEANE DE MELO VISTOS. HOMOLOGO o acordo a 

que chegaram as partes, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, e SUSPENDO a presente execução de título extrajudicial até 

10/01/2022, data da última parcela pactuada, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, com baixa em relatórios estatísticos. Aguarde-se em 

ARQUIVO PROVISÓRIO. Decorrido o prazo, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção pelo pagamento. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000294-64.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MASSANORE BANDO (REQUERIDO)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de proceder a intimação da parte 

autora para que manifeste quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 26573556). Novo São Joaquim, 12 

de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000195-94.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZANONI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte autora para que 

manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de dez dias. Novo 

São Joaquim, 12 de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76051 Nr: 677-64.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNdJ, DNJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: autos n° 68674 (635-59.2009.8.11.0106)

Cuida-se de Execução Fiscal que a Fazenda Pública Estadual move em 

desfavor de DIVINA NUNES DE JESUS.

Às fls. 39/41 o exquente manifesta pela intimação, avaliação e penhora do 

automóvel constrito por meio do sistema RENAJUD (fl. 26).

Neste aspecto, expeça-se o necessário para o cumprimento da diligência 

solicitada. Após, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se sobre o que entenderem de direito.

Ainda, intime-se a exequente para que no mesmo prazo, apresente 

depositário do bem penhorado.

Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 7 de fevereiro de 2020.

Alexandre Meinsber Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80076 Nr: 812-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MANdJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

812-08.2018.811.0106, Protocolo 80076, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 66930 Nr: 436-08.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin, Ines dos Santos Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7357/O

 Referência: Autos n.º 66930 (436-08.2007.811.0106)

 Protesta a exequente pela expedição de termo de penhora (fl.286), de 

modo a propiciar que a parte proceda a devidas providências cabíveis.

 Ocorre que, a exequente não observou que o respectivo termo de 

penhora já fora expedido ainda no ano de 2011 (fl. 189), estando 

disponível desde então para o cumprimento da diligência que está 

incumbida exclusivamente a sua parte, prejudicando assim a realização de 

novo termo de penhora.

 Quanto ao argumento de que as diligências restaram infrutíferas em razão 

da ausência de documento original, o próprio texto do artigo 844, do 

Código de Processo Civil é claro no sentido de ser prescindível a 

apresentação de termo original.

 Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe 

ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial.

 Logo, não há o que falar em expedir novo termo.

 Neste sentido, INDEFIRO o pedido de fl. 286.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a averbação do imóvel objeto de constrição.

 Após, remetam-me conclusos para deliberar quanto a designação de 

hasta pública.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 12 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78242 Nr: 99-66.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à ref.22, para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Em relação às eventuais custas processuais, CONDENO a parte 

executada ao pagamento, conforme disposto no acordo.

 Intimem-se.

Registro que, em caso de descumprimento dos termos do acordo, deverá 

ser iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, pelo que, não se 

justifica a suspensão processual pleiteada.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67236 Nr: 1095-69.2015.811.0095

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA, LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRA, RNdJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DE INÍCIO, DETERMINO a realização de estudo psicossocial na 

residência do genitor e da infante, devendo o relatório ser juntado aos 

autos em até 30 (trinta) dias.

2) Outrossim, considerando que a genitora almeja regulamentar seu direito 

de visitas em face da menor e considerando que em audiência ocorrida na 

data de 10/03/2016 (Ref. 93), este juízo suspendeu o direito de visitas da 

genitora em razão de sua provável dependência química, não havendo até 

o momento informações concretas se a genitora superou a dependência 

química e não mais apresenta risco em conviver com a filha menor, 

DETERMINO novo estudo psicossocial na residência da genitora, já que o 

último juntado aos autos data de maio/2019 (fls. 294/299), devendo a 

equipe multidisciplinar do juízo averiguar as condições psicológicas e 

sociais da genitora.

 3) Por fim, acolhendo o requerimento formulado pela requerida, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de junho de 2020, às 16h30min, 

ocasião em que, com o aporte dos estudos psicossociais juntados aos 

autos, será realizada tratativa de conciliação entre os genitores. Intime-se 

o genitor e a genitora, que deverão comparecer acompanhados de seus 

advogados.

Certifique-se a secretaria a juntada do estudo psicossocial com a 

requerida (item 2) antes da conclusão dos autos para a audiência acima 

designada.

 Promova a escrivania a inclusão dos patronos das partes no sistema 

Apolo.

Notifique-se ainda o Ministério Público.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 1565-66.2016.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ZENEIDE BEZERRA MELINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora às fls. 

95/97 à sentença de fl. 91.

Alega o embargante que há erro material na decisão, indicando que o 

nome da parte autora equivocadamente constou "Banco Bradesco 

Financiamento S.A", conforme decisão.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que houve o alegado erro material na 

decisão embargada.

Com efeito, considerando o erro no nome da parte autora, deverá ser 

corrigido o erro material da decisão.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos e 

defiro o pedido para que seja CORRIGIDO o erro material, fazendo constar 

na decisão o nome da parte autora, qual seja: "BV. Financeira S/A CFI".

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80930 Nr: 1653-36.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão do veículo discriminado na petição inicial, com 

fulcro no Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA 

SILVA, também qualificado nos autos.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou extrajudicialmente o 

débito, pugnando pela extinção do feito, Ref. 42.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 2240-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Juarez Paulino EPP, Carlos Juares 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067

 Vistos.

Ante a certidão retro, INTIME-SE a parte exequente em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARNEIRO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000178-19.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: RODRIGO 

CARNEIRO ROCHA Vistos etc. Tendo em vista o trânsito em julgado de 

sentença, conforme certidão ID 24246684, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000248-36.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 789 de 925



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000248-36.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGRAILTON ARAUJO DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de ID 23735213. Cite-se o executado 

(no novo endereço informado em ID 23735213) por meio de carta 

precatória, nos termos de decisão de ID 20038867. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARNEIRO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000178-19.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: RODRIGO 

CARNEIRO ROCHA Vistos etc. Tendo em vista o trânsito em julgado de 

sentença, conforme certidão ID 24246684, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARNEIRO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000178-19.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EXECUTADO: RODRIGO 

CARNEIRO ROCHA Vistos etc. Tendo em vista o trânsito em julgado de 

sentença, conforme certidão ID 24246684, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-22.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1001303-22.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

15.129,89 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARCOS ROGERIO SILVA CAMPOS Endereço: Rua "G", Quadra 14, 02, 

Cohab 1, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

rua Joaquim de Souza, 349, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Senhor(a) Advogad(a): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de patrona do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

04/03/2020 Hora: 11:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001305-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - 603.700.171-53 (PROCURADOR)

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - 831.034.221-72 

(PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001305-89.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 16.547,58 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Intimação / 

Notificação]->CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) POLO 

ATIVO: Nome: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO Endereço: ARNALDO 

ESTEVAO, 290, SALA 1 A, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-150 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRE AUGUSTIN Endereço: 

RUA OTÁVIO PITALUGA, 692, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-170 Nome: DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA Endereço: RUA 

DESEMBARGADOR FERREIRA MENDES, 292, Sala 01, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-200 Nome: GABRIEL GAETA ALEIXO Endereço: 

RUA COMANDANTE COSTA, 1841, - DE 921/922 A 1771/1772, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste 
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nos autos, conforme despacho Id. 28014143. PEDRA PRETA, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000022-94.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000022-94.2020.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) 

POLO ATIVO: Nome: BENOVALDO SANTOS RIBEIRO Endereço: Rua 

Travessa 1 Qda 2, Lote 6,, 6, Altos de Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ANGELA APARECIDA DE LIMA 

Endereço: Rua Palmeiras, Qda 26, Lote04, 04, jardim natureza, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DAS PARTES do inteiro teor da sentença Id. 28034489, exarada nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 705-85.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Passele Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 26, 

para o dia 25 de março de 2020, às 16h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45366 Nr: 1141-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 SENTENÇA

 Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do ministério Público, 

em face de MARIA APARECIDA TEIXEIRA, já qualificada nos autos.

Em audiência realizada em ref. 45, o réu MARIA APARECIDA TEIXEIRA, foi 

beneficiada com a suspensão condicional do processo pelo Ministério 

Público, sendo homologada por este Juízo.

Em decisão de ref. 46, foi decretado à suspensão do processo e do prazo 

prescricional.

Instado à manifestação (ref. 83), o representante do Ministério Público 

manifestou pela extinção da punibilidade da ré MARIA APARECIDA 

TEIXEIRA.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada o Sursis processual a acusada MARIA 

APARECIDA TEIXEIRA, conforme ref. 45, tendo ela aceitado as medidas 

impostas.

Conforme se vê em ref. 83, verifica-se que a ré MARIA APARECIDA 

TEIXEIRA, cumpriu integralmente com as condições impostas, na 

transação penal ofertada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato, 

MARIA APARECIDA TEIXEIRA, já devidamente qualificada, em face do 

cumprimento integral das condições impostas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Edno Damascena 

de Farias, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16579 Nr: 1251-92.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dalva Ribeiro de Lima - Falecida, Aguinaldo Vieira Lima, 

Pedro Vieira Lima, Rosilene Vieira de Lima, João Ribeiro Lima, Otalia 

Nascimento de Jesus Sobrinho, Zildete Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64073 Nr: 2256-71.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayckon Vinicius Israel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Em análise aos autos, verifico que o denunciado não foi citado 

pessoalmente, desta feita, chamo o feito a ordem, para revogar a 

nomeação do causídico à Ref. 20, Dr. Reynaldo Oliveira Ruy, bem como a 

resposta a acusação apresentada à Ref. 25, eis que está em desacordo 

com o preceituado no § 2º, do artigo 396-A, do CPP.

Tendo em vista que em consulta ao Infoseg, não logrei êxito de encontrar 

novo endereço do denunciado Mayckon Vinicius Israel, acolho o parecer 

ministerial de Ref. 40, determinando a citação deste por edital, com prazo 

de 30 (tinta) dias, para responder à acusação por escrito, no prazo de 15 

(dez) dias.

Faça constar no edital de citação que o denunciado, por ocasião de sua 

resposta, poderá arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua 

intimação, quando necessário.

Conste do referido edital a infração em que o denunciado está sendo 

processado.

Para efeito de publicidade, observe-se os requisitos descritos no art. 365 

e parágrafo único, do CPP.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64441 Nr: 2387-46.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ofertada pela Representante do Ministério Público, 

em desfavor da acusada Dayane de Souza da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

133, § 3º, II, do Código Penal.

Analisando os autos, verifico que a acusada foi regularmente citada, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 

2020, às 14h, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e de defesa, e procederá o interrogatório da acusada.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da Comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e a ré, para 

comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68633 Nr: 928-72.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ofertada pela Representante do Ministério Público, 

em desfavor do acusado Lucas Batista de Souza, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 

2020, às 14h30minutos, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa, e procederá o interrogatório do 

acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa e o acusado, para 

comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 935-64.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ofertada pela Representante do Ministério Público, 

em desfavor do acusado Diego Fernando Cabral, devidamente qualificado 

nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, § 9º e 

artigo 147, na forma do artigo 69 (por duas vezes), ambos do Código 

Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de maio de 
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2020, às 15h, ocasião em que se tomará o depoimento da vítima, das 

testemunhas de acusação e de defesa, e procederá o interrogatório do 

acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa e o 

acusado, para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62605 Nr: 1622-75.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Souza Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616

 .IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Isento o réu ao pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos 

culpados;b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.d) nos termos do artigo 

50 do Código Penal e Capítulo 7, Seção 32, itens seguintes da CNGC, 

intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) 

dias.Quanto a restituição do som apreendido, defiro o pedido da defesa, 

determinando a restituição do som, após o trânsito em julgado da 

sentença.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51055 Nr: 1029-17.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a conceder o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez ao requerente Natalino Alves de Souza, no 

valor de um salário mínimo mensal, conforme artigo 44, da Lei nº 8.213/91, 

devido a contar da data da cessação do benefício de aposentadoria por 

invalidez, qual seja, 09/04/2014, (comunicação de decisão INSS anexo aos 

autos), (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das 

parcelas vincendas, a partir da data desta sentença.Declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao 

requerente Natalino Alves de Souza, a implementação do benefício 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de 

difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela razão de 0,5% ao mês, 

ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança 

que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, 

p. 11.04.2011), acrescido de correção monetária.Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cautelas de 

estilo.Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62465 Nr: 1570-79.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da 

Lei nº 8.213/91, para a concessão do benefício de auxílio-doença e a 

conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pela requerente Ana 

Paula Bueno.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72003 Nr: 2317-92.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinete Aparecida Soares Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de rito ordinatório e cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas proposta por Lucinete Aparecida Soares 

Pardinho em desfavor do Município de Pedra Preta- MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Em petição acostada em ref. 13, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 13.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Defiro pedido de justiça gratuita.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71960 Nr: 2302-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 793 de 925



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelino Correia de Alcantaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACELINO CORREIA DE ALCANTARO, 

Cpf: 48991724191, Rg: 28796217, Filiação: Maria de Oliveira e Manoel 

Correia de Alcantaro, data de nascimento: 15/08/1952, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), aposentado, Telefone 66-99634-8491. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de 

boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, para que se 

manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse 

na restituição da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da 

CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Analisando o auto, verifico que o acusado 

foi regularmente citado, apresentou sua resposta à acusação em ref. 

86.Vieram-me os autos conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. 

DECIDO.Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou 

nenhuma preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de 

absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a 

necessidade da instrução processual para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 25/03/2020, às 08h30min., ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se 

procederá ao interrogatório do acusado.Caso alguma testemunha de 

acusação ou defesa resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 

precatória para a oitiva.Intimem-se as testemunhas de acusação e de 

defesa, bem como o acusado, para comparecerem a audiência 

designada.Em tempo, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que 

inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já foi 

realizado o laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e 

eventual proprietário de boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) 

dias, para se que se manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DECRETO desde já o perdimento da arma de fogo e eventuais munições e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 11 de fevereiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44638 Nr: 586-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdC, ILdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 INTIMAÇÃO DO(A)DEFENSOR(A)DA PARTE REQUERIDA para caso tenha 

pago o débito, comprová-lo, ou, caso não tenha pago, realizar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17704 Nr: 669-58.2010.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda flores - OAB:9.708-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

obtenha vistas nos autos, sob pena de retorno ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000247-51.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000247-51.2019.8.11.0022. REQUERENTE: 

V. D. S. N. Vistos etc. Trata-se de ação de retificação de assento civil, 

proposta por Vitor da Silva Nascimento, representado por sua mãe 

Jucilene da Silva, no intuito de corrigir o ano de seu nascimento, o qual foi 

registrado erroneamente como sendo 2005, quando devia-se grafar 2001. 

Relata o requerente na exordial nasceu na cidade de Britânia-GO, sendo 

registrado no Cartório de Registro Civil da cidade de Britânia-GO conforme 

comprova cópia da certidão de nascimento anexo. Ocorre que por erro no 

ato do registro, o ano de nascimento foi colocado de forma errônea, isto é, 

ao invés de colocar 2001 foi colocado 2005. Por tais razões, requer a 

procedência da ação para retificar a sua certidão de nascimento. Instado 

à manifestação ID 20568181, a representante do Ministério Público opinou 

favorável ao pedido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. A respeito da lide discutida nos autos, o artigo 109, 

da Lei 6.015/73, dispõe: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra 

ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Com 

efeito, após análise dos argumentos trazidos na petição inicial e aos 

documentos que a instruí, havendo razão para que tal situação seja 

modificada, uma vez que a inclusão correta do ano de nascimento é um 

direito do requerente. Destarte, não se vislumbra efetiva possibilidade de 

prejuízo a terceiros, ou mesmo à segurança jurídica, razão pela qual o 

pedido de retificação do ano de nascimento deve ser deferido para a 

retificação de registro civil do requerente. Ante o exposto, por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para 

determinar a retificação no assento da certidão de nascimento do 

requerente Vitor da Silva Nascimento, para alterar o ano de seu 

nascimento, qual seja, de 2005 para 2001, mantendo os demais dados 

inalterados. Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Britânia-GO para o 

cumprimento da presente decisão. Sem custas face a gratuidade 

judiciária. Cientifique-se ao Ministério Público e o autor. Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima, 

OAB/MT 19.045, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 1 

(uma) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-88.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIPE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEGITIMA DEFESA FRANCHISING LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000014-88.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: LEANDRO FELIPE ALVES 

EXECUTADO: LEGITIMA DEFESA FRANCHISING LTDA - EPP Vistos etc. 

Indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da parte 

executado formulado em petição de ref. 21073426, haja vista que 

necessário se faz a distribuição do incidente para julgamento do pedido, o 

qual compete a Justiça Comum. Por outro lado, defiro o pedido subsidiário, 

DETERMINANDO a intimação da parte executado pelo e-mail 

bruceallan04@gmail.com, o qual fora citado, para efetuar o pagamento do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na 

multa de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código 

de Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso do prazo 

para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não efetuado o 

pagamento do débito, intime-se a parte exequente para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-26.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000766-26.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JESSICA MARIA DE LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pleito do 

autor de ref. 22392093, acolhendo a sua justificativa de ausência na 

audiência de conciliação. Assim sendo, proceda-se a Secretaria Judiciária 

a redesignação da audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Intimem-se as partes para comparecerem a audiência, com as 

devidas advertências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010163-58.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pleito de 

ref. 21513017, haja vista que o §2º do artigo 51, da Lei n. 9.099/95 nada 

fala sobre porcentagem de condenação ao pagamento das custas 

processuais quando o autor não comparece à audiência 

injustificadamente. Ademais, de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-56.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA DE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000764-56.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JESSICA MARIA DE LIMA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Defiro o pleito do autor de 

ref. 22392106, acolhendo a sua justificativa de ausência na audiência de 

conciliação. Assim sendo, proceda-se a Secretaria Judiciária a 

redesignação da audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da 

pauta. Intimem-se as partes para comparecerem a audiência, com as 

devidas advertências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000086-75.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARCELO SANTOS 

GIACOMOLLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Indefiro o pleito 

de ref. 21345556, haja vista que o réu foi condenado nos autos com 

sentença transitado em julgado, além disso, mesmo com a concessão das 

benesses da justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas. 

Analisando os autos, verifico a necessidade de chamar o feito a ordem, 

haja vista que a sentença condenou a parte autora ao pagamento das 

custas no valor de 5% sobre o valor de causa, contudo, o §2º do artigo 

51, da Lei n. 9.099/95 nada fala sobre porcentagem de condenação ao 

pagamento das custas processuais quando o autor não comparecer à 

audiência injustificadamente, e de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Caso a parte não efetue o pagamento, proceda-se os cumprimentos 

necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 579) para a 

inscrição das custas processuais em divida ativa. Em seguida, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-89.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY SILVA PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000820-89.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: EMILY SILVA PRADO Vistos etc. Intime-se o causídico 

da parte exequente para apresentar atual endereço da parte executada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-33.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000869-33.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ROSILENE DOS SANTOS SILVA PEREIRA Autos n.º 

Vistos etc. Intima-se o causídico da parte autora para apresentar bens a 

serem penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito. Após manifestação expeça-se mandado de penhora-online. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENESES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000077-50.2017.8.11.0022. REQUERENTE: SEBASTIAO MENESES SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Intime-se o causídico da parte exequente para se manifestar a respeito 

dos embargos à execução apresentados da parte executada em ref. 

21499185, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-86.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIA GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000040-86.2018.8.11.0022. REQUERENTE: ANESIA GUIMARAES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Acolho os embargos de 

declaração formulado do autor de ref. 22492620 para revogar a sentença 

prolatada em ref. 14000138, haja vista que o autor se fez presente na 

audiência de conciliação. Acolho a justificativa de ausência na audiência 

de conciliação formulado em ref. 14080768. Assim sendo, proceda-se a 

Secretaria Judiciária a redesignação da audiência de conciliação, 

conforme a disponibilidade da pauta. Intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência, com as devidas advertências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010163-58.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pleito de 

ref. 21513017, haja vista que o §2º do artigo 51, da Lei n. 9.099/95 nada 

fala sobre porcentagem de condenação ao pagamento das custas 

processuais quando o autor não comparece à audiência 

injustificadamente. Ademais, de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010163-58.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pleito de 

ref. 21513017, haja vista que o §2º do artigo 51, da Lei n. 9.099/95 nada 

fala sobre porcentagem de condenação ao pagamento das custas 

processuais quando o autor não comparece à audiência 

injustificadamente. Ademais, de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000086-75.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARCELO SANTOS 

GIACOMOLLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Indefiro o pleito 

de ref. 21345556, haja vista que o réu foi condenado nos autos com 

sentença transitado em julgado, além disso, mesmo com a concessão das 

benesses da justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas. 

Analisando os autos, verifico a necessidade de chamar o feito a ordem, 

haja vista que a sentença condenou a parte autora ao pagamento das 

custas no valor de 5% sobre o valor de causa, contudo, o §2º do artigo 

51, da Lei n. 9.099/95 nada fala sobre porcentagem de condenação ao 

pagamento das custas processuais quando o autor não comparecer à 

audiência injustificadamente, e de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Caso a parte não efetue o pagamento, proceda-se os cumprimentos 

necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 579) para a 

inscrição das custas processuais em divida ativa. Em seguida, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000086-75.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARCELO SANTOS 

GIACOMOLLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Indefiro o pleito 

de ref. 21345556, haja vista que o réu foi condenado nos autos com 

sentença transitado em julgado, além disso, mesmo com a concessão das 

benesses da justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas. 

Analisando os autos, verifico a necessidade de chamar o feito a ordem, 

haja vista que a sentença condenou a parte autora ao pagamento das 

custas no valor de 5% sobre o valor de causa, contudo, o §2º do artigo 

51, da Lei n. 9.099/95 nada fala sobre porcentagem de condenação ao 

pagamento das custas processuais quando o autor não comparecer à 

audiência injustificadamente, e de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Caso a parte não efetue o pagamento, proceda-se os cumprimentos 

necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 579) para a 

inscrição das custas processuais em divida ativa. Em seguida, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000086-75.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARCELO SANTOS 
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GIACOMOLLI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Indefiro o pleito 

de ref. 21345556, haja vista que o réu foi condenado nos autos com 

sentença transitado em julgado, além disso, mesmo com a concessão das 

benesses da justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas. 

Analisando os autos, verifico a necessidade de chamar o feito a ordem, 

haja vista que a sentença condenou a parte autora ao pagamento das 

custas no valor de 5% sobre o valor de causa, contudo, o §2º do artigo 

51, da Lei n. 9.099/95 nada fala sobre porcentagem de condenação ao 

pagamento das custas processuais quando o autor não comparecer à 

audiência injustificadamente, e de acordo com a CNGC o tribunal possui 

regulamentação interna fixando a tabela de custas do foro judicial. Desta 

feita, determino a remessa dos autos à Contadoria deste juízo para 

retificar o cálculo das custas, conforme dispõe o artigo 949 e seguinte da 

CNGC. Após, intime-se a parte autora para o recolhimento das custas. 

Caso a parte não efetue o pagamento, proceda-se os cumprimentos 

necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 579) para a 

inscrição das custas processuais em divida ativa. Em seguida, arquive-se 

o presente feito com as devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENESES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000077-50.2017.8.11.0022. REQUERENTE: SEBASTIAO MENESES SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Intime-se o causídico da parte exequente para se manifestar a respeito 

dos embargos à execução apresentados da parte executada em ref. 

21499185, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENESES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000077-50.2017.8.11.0022. REQUERENTE: SEBASTIAO MENESES SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Intime-se o causídico da parte exequente para se manifestar a respeito 

dos embargos à execução apresentados da parte executada em ref. 

21499185, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENESES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000077-50.2017.8.11.0022. REQUERENTE: SEBASTIAO MENESES SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Intime-se o causídico da parte exequente para se manifestar a respeito 

dos embargos à execução apresentados da parte executada em ref. 

21499185, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69966 Nr: 1462-16.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro da Silva Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira de Lima - 

OAB:24279/O

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo, declaro destituído do 

cargo de defensor dativo do presente feito o causídico Fernando Ferreira 

de Lima, (Ref. 61), eis que intimado para apresentar os memoriais finais do 

réu, deixou transcorreu o prazo sem qualquer manifestação nos autos por 

várias vezes, (Refs. 69/71, 72/74 e 75).

Assim, determino a nomeação de novo advogado para proceder a defesa 

do réu, intimando-o para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010174-87.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP Vistos 

etc Intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos, a respeito da 

Exceção de Pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT-MT, 
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data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000013-40.2017.8.11.0022. REQUERENTE: JEAN APARECIDO SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Defiro o pedido de ref. 

25413237. DETERMINO a expedição do alvará judicial, para a liberação dos 

valores depositados nos autos a título de cumprimento da obrigação 

imposta na sentença em favor da parte autora, conforme pleiteado em 

petição de ref. 25413237. Após, arquive-se o presente feito com as 

devidas cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data de assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010174-87.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP Vistos 

etc Intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos, a respeito da 

Exceção de Pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-11.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODOLFO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000142-11.2018.8.11.0022. REQUERENTE: MARCIO RODOLFO VIEIRA DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. O recurso é 

tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito, com o recolhimento 

das custas. Por se encontrarem presentes, ainda, os demais 

pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse), 

recebo o recurso inominado em seu duplo efeito. Intime-se a parte 

requerida para apresentou as suas contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-45.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000713-45.2019.8.11.0022. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LINS DA 

SILVA REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Vistos 

etc. O recurso é tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito, com 

o recolhimento das custas. Por se encontrarem presentes, ainda, os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta a motivação) quanto subjetivos (legitimidade e o interesse), 

recebo o recurso inominado em seu duplo efeito. Intime-se a parte 

requerida para apresentou as suas contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-67.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000147-67.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ADRIANA TEIXEIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Defiro o pleito de ref. 23547212, revogando o despacho de ref. 

22850342, haja vista o erro material. Assim, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença formulado em ref. 19975978. Retifique a 

autuação, de modo a constar o nome da ação como cumprimento de 

sentença e alterando as partes, efetivando as demais alterações na 

Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Cientifique o executado que após o transcurso do prazo 

para o pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, não efetuado o 

pagamento do débito, intime-se a parte exequente para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010174-87.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP Vistos 

etc Intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos, a respeito da 

Exceção de Pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010174-87.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP Vistos 

etc Intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos, a respeito da 

Exceção de Pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO(A))

ETIENNE WALLACE PASCUTI OAB - PR59442 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010174-87.2017.8.11.0022. REQUERENTE: APARECIDA KIIHL DE 

ARAUJO REQUERIDO: M. P. DOS SANTOS ELETROMOVEIS - EPP Vistos 

etc Intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos, a respeito da 

Exceção de Pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 
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data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-55.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBOSA BISPO PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000195-55.2019.8.11.0022. REQUERENTE: DALVA BARBOSA BISPO 

PESSOA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela promovida Telefônica Brasil S.A., alegando a 

existência de omissão na sentença proferida, eis que a sentença deixou 

de fundamentar a existência do dano moral alegado pela parte 

promovente. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco 

dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ID 20951578, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, 

obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei n.º 9.099/95, dão 

ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não deve 

prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ID 22475093 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ID 20951578 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000017-77.2017.8.11.0022. REQUERENTE: ROSANE MELO FERREIRA 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. As partes peticionaram em ref. 

26333500 informando que entabularam acordo, motivo pelo qual requerem 

a homologação do acordo. As partes são legítimas e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. O acordo se regerá pelas cláusulas descritas na 

ref. 26333500. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-83.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001189-83.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

e Materiais proposta por Ana Paula da Silva em desfavor de Empresas 

Brasileiras de Correios e Telégrafos devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora relata em termo de reclamação acostado em ID. 25793259, 

que adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy J2 Prime, acrescenta 

que por má serviço da empresa Correios, tal objeto não chegou ao seu 

local de destino. Em petição de ID. 27095456, a parte ré alegou 

ilegitimidade, visto se tratar de empresa pública federal, não podendo 

tramitar nesta esfera jurisdicional. Eis o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de alegação de ilegitimidade, visto que a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos não pode ser parte em processos que tramitam 

perante o Juizado Especial Cível por se tratar de empresa de direito 

público. A Lei n° 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais, em 

seu artigo 8°, caput, dispõe que as empresas Públicas da União não 

poderão ser partes em processos instituídos por esta lei, vejamos: “Art. 8º 

Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil." Deste modo, sendo a parte 

requerida um a empresa pública de direito público da União, verifica sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Assim, 

consoante o que me faculta o artigo 51, incisos IV da Lei 9.099/95, deve a 

presente ação ser extinta sem resolução do mérito, “in verbis”: "Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) IV - quando 

sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;" Ante 

o exposto, RECONHEÇO a ILEGITIMIDADE do direito do requerido a 

Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos nos termos do artigo 8° da 

Lei n° 9.099/95, por conseguinte, JULGO extingo o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n.º 

9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-27.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY CAVALCANTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000128-27.2018.8.11.0022. EXEQUENTE: ROGERIO RODRIGUES 

TEIXEIRA EXECUTADO: JOACY CAVALCANTE DA SILVA S E N T E N Ç A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo 

que esta foi intimada em ref. 19909833 para informar o endereço da parte 

ré, no entanto deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. É 

certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença. 
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Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil. Insta esclarecer, que a 

extinção do processo por abandono da causa nas ações do Juizado 

Especial, não depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a 

falta em 05 (cinco) horas, conforme preceitua o § 1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da lei n.º 9.099/95 

prescreve que a extinção do processo independerá de prévia pessoal das 

partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código Processo Civil c.c. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-40.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

1000196-40.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE NILTON DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração interpostos pela promovida Telefônica Brasil S.A., alegando 

a existência de omissão na sentença proferida, eis que a sentença deixou 

de fundamentar a existência do dano moral alegado pela parte 

promovente. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco 

dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os 

pressupostos dos embargos de declaração são a contradição, 

obscuridade, omissão ou dúvida existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos. Após atenta análise aos embargos interpostos, não se verifica 

a existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade na 

sentença proferida em ID 20951585, haja vista que os fundamentos 

expostos pela reclamada visa a modificação do entendimento exposto na 

sentença. Diante disso, uma vez que as omissões, contradições, 

obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 da Lei n.º 9.099/95, dão 

ensejo à interposição de embargos, o presente recurso não deve 

prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter 

modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora intentada, 

devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos argumentos 

acima expostos, conheço dos embargos de ID 22471596 e, rejeitou-os, 

visto que, na sentença proferida em ID 20951585 não se vislumbra 

qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-86.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000956-86.2019.8.11.0022. REQUERENTE: LEANDRO JOSE DE BRITO 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA S 

E N T E N Ç A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

“in fine”, da Lei 9.099/1995. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a autora abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, uma 

vez que mudou-se de endereço sem comunicar este Juízo, conforme se 

denota em ref. 23164175. É cabível a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, por abandono da causa pelo autor, quando fica claro 

o desinteresse da parte autora para dar curso ao processo, 

desatendendo o disposto nos artigos 77, inciso V e 274, parágrafo único, 

ambos do CPC, que estabelece ser dever das partes manter o seu 

endereço atualizado nos autos, o que não o fez, presumindo válida a 

intimação enviada a parte autora. A jurisprudência é assente neste 

sentido, senão vejamos: “47112843 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 267, 

INCISO III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA 

EM RAZÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO - 

DESÍDIA DA AUTORA - INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 39, II, E 238, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO - APELAÇÃO IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O artigo 

267, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe a extinção do processo 

nos casos em que o autor abandonar a causa, injustificadamente, por 

mais de 30 (trinta) dias, sendo indispensável a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito antes de sua extinção, na forma 

do parágrafo 1º do mencionado artigo 267 do CPC. 2 - "Na hipótese de 

mudança de endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo 

promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao 

endereço que fora declinado nos autos. (...) A parte que descumpre sua 

obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, 

não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. 

Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal 

fato somente pode ser imputado à sua desídia. " (Precedente STJ - RESP 

1299609/RJ) 3 - Verificado o abandono da causa pela autora e tendo sido 

dirigida a sua intimação pessoal ao endereço informado nos autos, não 

merece reproche a extinção do feito determinada pela magistrada 

sentenciante, vez que restou inobservado pela parte o seu dever 

processual de comunicar as mudanças de endereço havidas no curso da 

demanda, obrigação imposta pelos artigos 39, inciso II, e 238, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4 - Não há que se falar em nulidade do 

decisum ante a ausência de intimação dos advogados da autora, 

porquanto, além do fato da intimação pessoal ter resultado do silêncio dos 

causídicos quando intimados para se manifestar acerca da não realização 

da citação da parte requerida, é a norma explícita em impor a intimação 

pessoal da parte, pois, o que se almeja é evitar que seja o litigante 

surpreendido pela eventual desídia de seu advogado. Precedentes STJ. 5 

- Apelação improvida. Sentença mantida. (TJCE; APL 

0001371-30.2006.8.06.0136; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sérgia Maria 

Mendonça Miranda; DJCE 22/07/2014; Pág. 41).” (grifo nosso). Insta 

esclarecer, que a extinção do processo por abandono da causa nas 

ações do Juizado Especial, não depende de prévia intimação pessoal do 

autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme preceitua o § 1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 51, § 1º, da 

lei n.º 9.099/95 prescreve que a extinção do processo independerá de 

prévia pessoal das partes, senão vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-90.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEITON ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1001389-90.2019.8.11.0022. REQUERENTE: JOSE CLEITON ARRUDA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por José 

Cleiton Arruda de Souza em desfavor de Telefônica Brasil S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em Petição acostada de ID. 

28831716, o autor declarou que desiste do prosseguimento do processo, 

requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de 

requerimento de desistência da ação formulado ID. 28831716. A 

desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos 

termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-02.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000259-02.2018.8.11.0022. REQUERENTE: FRANCISCO DE JESUS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, SENTENÇA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória Negatória de Dívida C/C 

Reparação de Danos Morais proposta por Francisco de Jesus em 

desfavor de Claro TV- Embratel TVSAT Telecomunicações S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em Petição acostada de ID. 

25216410, o autor declarou que desiste do prosseguimento do processo, 

requerendo a extinção do processo. Vieram-me os autos conclusos. Eis o 

relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de requerimento de desistência da 

ação formulado ID. 25216410. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-93.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MOREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000003-93.2017.8.11.0022. REQUERENTE: VALDEMIR MOREIRA DA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela parte autora Valdemir 

Moreira da Fonseca, visando sanar a contradição na r. sentença proferida 

em ref. 13276968. Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. 

Analisando o recurso interposto, verifico que razão assiste à parte quanto 

à contradição alegada, devendo ser ACOLHIDO o recurso. Verifica-se 

que, realmente, houve contradição na decisão, pois durante a 

fundamentação mencionou o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), contudo, em sua parte dispositiva condenou a parte ré ao 

pagamento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por tudo 

exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, RECEBO 

os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, para 

retificar a parte dispositiva da sentença, passando a ter a seguinte 

redação: “POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) REJEITAR a preliminar arguida; b) 

CONFIRMAR a liminar deferida; c)DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos, DETERMINANDO a exclusão definitiva do nome da 

parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito; d) CONDENAR a 

parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, 

nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.” Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Após, o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000060-14.2017.8.11.0022. REQUERENTE: VALDECIR DE OLIVEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposta pela promovida Telefônica 

S.A., visando sanar a omissão e contradição existência na sentença 

prolatada, requerendo que este juízo se pronuncie quanto aos pontos 

abordados, de modo que seja reformada a sentença, a fim de ser 

comprovada a relação juridica entre as partes e declarada à existência do 

débito apontado, e rechaçada a condenação por danos morais e sanadas 

as omissões, contradições e obscuridades encontradas. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos embargos de 

declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou dúvida existentes 

nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta análise aos embargos 

interpostos, não se verifica a existência de qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença proferida em ref. 161706010, haja vista que 

os fundamentos expostos pela reclamada visa a modificação do 

entendimento exposto na sentença. Diante disso, uma vez que as 

omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, previstas no artigo 48 

da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de embargos, o presente 

recurso não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso 

queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada. Pelos 

argumentos acima expostos, conheço dos embargos de ref. 22559467 e, 

rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 161706010 não se 

vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. Publique-se. 

Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-25.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000014-25.2017.8.11.0022. REQUERENTE: PRISCILA COSTA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Priscila Costa 

Ferreira em desfavor de Banco Bradescard S/A todos devidamente 

qualificados nos autos. Em Petição acostada de ID. 26514939, o autor 

declarou que desiste do prosseguimento do processo, requerendo a 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de requerimento 

de desistência da ação formulado ID. 26514939. A desistência, consoante 

conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO 

sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-52.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDER OLIVEIRA KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000051-52.2017.8.11.0022. REQUERENTE: EDER OLIVEIRA KERBER 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposta pela promovida Telefônica S.A., visando sanar a 

omissão existência na sentença prolatada, de modo que seja reformada. 

Pois bem. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto 

no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Os pressupostos dos 

embargos de declaração são a contradição, obscuridade, omissão ou 

dúvida existentes nas decisões, sentenças e acórdãos. Após atenta 

análise aos embargos interpostos, não se verifica a existência de 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade na sentença proferida em 

ref. 18227401, haja vista que os fundamentos expostos pela reclamada 

visa a modificação do entendimento exposto na sentença. Diante disso, 

uma vez que as omissões, contradições, obscuridades e dúvidas, 

previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, dão ensejo à interposição de 

embargos, o presente recurso não deve prosperar neste ponto, devendo 

o embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio de 

outra via, que não a ora intentada, devendo a decisão persistir tal como 

está lançada. Pelos argumentos acima expostos, conheço dos embargos 

de ref. 22591915 e, rejeitou-os, visto que, na sentença proferida em ref. 

18227401 não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade ou dúvida. 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 804 de 925



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença interposto por JOSE MENDES DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados 

nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, “in fine”, da Lei 

9.099/1995. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Em detida análise aos argumentos trazidos pelo banco executado, 

verifico que merece acolhimento, pelos fundamentos em que passo a 

expor. Inicialmente, com relação a alegação de excesso no cálculo por ser 

indevido o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, verifica-se que 

inexiste na legislação disciplina a respeito da previsão de pagamento de 

honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença. 

A controvérsia quanto a execução dos honorários, é pacificada pelo 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAGE). Vejamos: ENUNCIADO 

97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (sic) Ademais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já 

firmou posicionamento no sentido de que não deve incidir os honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no Juizado Cível: 

“JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A lei de 

regência dos Juizados Especiais definiu, taxativamente, as hipóteses de 

arbitramento de honorários de sucumbência: a) na sentença , quando 

restar demonstrado que o autor ajuizou a ação de má-fé; e b) quando o 

recorrente for vencido no recurso que interpôs contra a sentença , desde 

que o vencedor tenha advogado constituído nos autos. 2. Inexiste na 

legislação que disciplina o processo no âmbito dos juizados especiais 

previsão de pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase de 

cumprimento de sentença , o que, em virtude da especialidade, afasta a 

aplicação das previsões do CPC. (TRF-4 – MS: 50066207620194047000 

PR 5006620-76.2019.4.04.7000, Relator: GUY VANDERLEY MARCUZZO, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)” 

(sic) Desse modo, com razão à parte executada, devendo ser afastada a 

incidência de honorários em 10% sobre o valor do débito, posto que a 

execução foi garantida na sua integralidade dentro do prazo para o 

pagamento do débito. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de Id. 

23799768, reconhecendo o excesso na execução em decorrência da 

incidência de honorários advocatícios, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo de Id. 18316727, devendo ser excluído os honorários em 10% 

sobre o débito, ou seja, o valor devido é de 5.885,50 (cinco mil e 

oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) devidamente 

atualizado. Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto 

posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito. Transitada em 

julgado, expeça-se o alvará para liberação dos valores acima 

mencionados em favor da parte exequente, quanto aos valores 

remanescentes depositados nos autos, devolva-os à parte executada. 

Após, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 171335 Nr: 1299-81.2019.811.0028

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RDOCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1SNeRdCdP, ARdP, EFEdPA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948/MT, Clovis Sgusrezi Mussa de Moraes - 

OAB:14.485/MT, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Procedimento Administrativo em face do Tabelião Titular do 

Cartório do 1º Ofício Registral da Comarca de Poconé ALOYSIO 

RODRIGUES DO PRADO.

Nota-se que o feito encontra-se em ordem e devidamente saneado.

Considerando que já fora realizada a oitiva das testemunhas 

tempestivamente arroladas;

Considerando que já houve o interrogatório do Requerido;

Considerando o retorno da missiva a ref. 173, e ausente manifestação do 

Requerido devidamente certificada nos autos à ref. 168;

Considerando as informações prestadas pelo INCRA e INTERMAT;

DECLARO encerrada a fase de instrução do presente processo 

administrativo.

Com efeito, INTIME-SE o Requerido para que no prazo de 5 (cinco) dias 

apresente razões finais ou memoriais conforme dispõe artigo 52 do 

Provimento 005/2008/CM.

 Decorridos os prazos, com ou sem alegações finais do Requerido, façam 

os autos conclusos para sentença.

INTIME-SE. CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41609 Nr: 268-75.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilo Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1553487

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de um cumprimento de Sentença.

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

CERTIFICADO, ou concordando o executado com o cálculo apresentado 

pela parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I e art.4ª da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via PRECATÓRIO, devendo ser encaminhada autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC.

Com relação aos honorários sucumbenciais, não havendo impugnação o 

que deverá ser certificado, ou concordando o executado com o cálculo 

apresentado, homologo-o desde já. Sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei 

nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do Conselho da 

Justiça Federal, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.”

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160802 Nr: 4487-19.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Roberto Gonzalez Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Certifico para intimar as partes o retorno dos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162628 Nr: 5139-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica da Comarca 

de Poconé-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, Luiz Fernando Alves de Brito - OAB:25726-O/MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado à ref. 51 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.CONDENO a parte autora 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 200,00 

(duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do CPC, ficando SUSPENSOS os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que a 

requerente l i t iga sob o pálio da assistência judiciár ia 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118406 Nr: 586-14.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesser Pereira Leite, Arcila de Paula Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de recurso de 

apelação de ref. 21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127254 Nr: 3165-32.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 127254 -

DECISÃO

VISTOS,

Verifica-se que até o momento não houve citação da requerida.

O requerente requer o acesso aos Sistemas a fim de diligenciar em busca 

de novo endereço da parte.

Ocorre que a parte requerente deixou de comprovar a impossibilidade em 

obter o endereço da requerida, a fim de justificar o deferimento do pedido.

Aliado a isso, a parte autora não é hipossuficiente, possuindo meios a sua 

disposição a fim de localizar o endereço da requerida.

Ademais, não cabe ao juízo diligenciar a favor da parte quando ausente a 
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prova da impossibilidade de fazê-lo.

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido.

Intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135611 Nr: 2224-48.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ediberto de Almeida, Maria Candida Veiga de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Márcio 

da Costa Marques, Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da Costa 

Marques, Jucinéia Pereira Vieira Marques, Catarina Leiza de Almeida 

Marques, Benedita Marcia Nunes Rondon Marques, Marelim Benedita de 

Barros Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref. 26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135611 Nr: 2224-48.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ediberto de Almeida, Maria Candida Veiga de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Márcio 

da Costa Marques, Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da Costa 

Marques, Jucinéia Pereira Vieira Marques, Catarina Leiza de Almeida 

Marques, Benedita Marcia Nunes Rondon Marques, Marelim Benedita de 

Barros Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 Intimar parte autora da juntada de ref. 28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135611 Nr: 2224-48.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ediberto de Almeida, Maria Candida Veiga de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Márcio 

da Costa Marques, Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da Costa 

Marques, Jucinéia Pereira Vieira Marques, Catarina Leiza de Almeida 

Marques, Benedita Marcia Nunes Rondon Marques, Marelim Benedita de 

Barros Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 Intimr parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref.30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138243 Nr: 3307-02.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Intimar parte requerida para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref.76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147114 Nr: 7582-91.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GERVASIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Alexandre Martins Bertin 

- OAB:5925, Marianne N Tunes de Oliveira Tremura - OAB:13645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária gratuita por não vislumbrar a necessidade dos autores, forte 

nos documentos que instruem os autos e em conformidade com as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, 

determino a intimação do requerente para recolher as custas e taxas 

judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção 

do feito sem julgamento do mérito.Após, conclusos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159181 Nr: 3807-34.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edir de Arruda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta enviei via PJe, a Carta Precatória 

expedida nos autos, sendo distribuída perante a Vara Única da Comarca 

de Santo Antônio do Leverger/ MT, sob o nº 1000191-85.2019.8.11.0053, 

conforme comprovante anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106187 Nr: 524-08.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilin Daira Santos Silva, ILSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Lucio Vieira de Moraes, Manoel Vieira de 

Moraes, Benedita Dalva Bastos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA NAYARA DE BARROS - 

OAB:18856/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte Exequente, para no prazo legal, manifestar sobre a 

Certidão de ref. 108, dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144424 Nr: 5955-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenilson Vicente Romeiro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 DELIBERAÇÕES

 Pelo(a) MM(ª) Juiz(a) foi deliberado:
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 “Vistos.

 1. Verificada a voluntariedade e legalidade do acordo de não persecução 

penal, nos termos do artigo 28-A do CPP, ACEITO e HOMOLOGO o termo 

do acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, SUSPENDO o curso do processo e do prazo prescricional 

pelo prazo de 30 (trinta) dias. Considerando tratar-se de Vara Única, 

entendo ser desnecessária a distribuição do feito para o Juízo da 

Execução Penal, afastando a regra prevista no § 6º do artigo 

supra-mencionado. Determino que o pagamento do valor seja depositado 

na conta única, em favor das entidades e projetos cadastrados na 

Diretoria do Foro. Determino ainda a imediata comunicação a Diretoria do 

Foro, quanto ao valor da fiança já depositada, bem como após o 

pagamento das quantias. Na hipótese de descumprimento, sai o acusado 

cientificado da revogação do benefício. Aguarde-se o cumprimento do 

acordo, em arquivo provisório, sem baixa na distribuição. Na hipótese de 

descumprimento, abra-se vista ao Ministério Público.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165014 Nr: 5830-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 51700 Nr: 2902-44.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS

 Quanto ao pedido de penhora das contas da executada via sistema 

Bacenjud, dispõe artigo 29 da Lei 6.830/80 e do artigo 187 do CTN, in 

verbis:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é 

sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, 

liquidação, inventário ou arrolamento.

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso 

de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, 

inventário ou arrolamento.

Desses dispositivos extrai-se que a Fazenda Pública não está impedida de 

iniciar a cobrança de dívida ativa em face de massa falida, ainda que já 

instaurado o concurso universal da falência.

No entanto, submete-se a classificação dos créditos.

Assim, a penhora deve ser realizada no rosto dos autos do processo de 

falência, em razão da universalidade da massa falida, sendo inviável a 

constrição de bens singulares, devendo o crédito ser submetido ao juízo 

universal da falência.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros da 

massa falida.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45199 Nr: 1248-22.2009.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Marino Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Certifico para intimar a parte requerida da juntada de ref 221, bem como, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143410 Nr: 5567-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Intimar parte requeida para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref. 42

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000195-03.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000195-03.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade 

de justiça, pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O 

autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 
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demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário de ação de 

concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença 

previdenciário com pedido de antecipação de tutela. Por se tratar de Ação 

de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de 

antecipação de tutela, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do 

CNJ, designo a perícia médica para o dia 06 de março de 2020, às 

13h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. Para tanto, 

nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de 

R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico consistirá na 

averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de saúde e 

do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, atestados e 

relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas. O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando 

todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como quesitos do juízo o 

médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? 13) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É possível estimar qual o tempo e 

o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-57.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000172-57.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA CONCEICAO DE PINHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de Julho de 2020, às 

13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-10.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000201-10.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ANGELICA 

FRANCISCA DE OLIVEIRA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Juizado Poconé Data: 25/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015122-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EMILIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 
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Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-30.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R&R COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para que a parte autora, junte 

nos autos novo endereço, pois foi devolvido novamente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-92.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAOANE ALMEIDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-66.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES HELENA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-23.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KATERINA RITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000807-09.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-36.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA VIEGAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-83.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-81.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOLICE FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DENEZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000097-18.2020.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIDIO DENEZIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação 

de Desconstituição de Débito proposta por LUCIDIO DENEZIO DE 

OLIVEIRA. Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

comprovante de residência em seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise do 

pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-85.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADY GONCALO DUARTE RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000099-85.2020.8.11.0028. AUTOR: JOADY GONCALO DUARTE 

RONDON REQUERIDO: BANCO BRADESCO DESPACHO VISTOS, Trata-se 

de Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais proposta por 

JOADY GONÇALO DUARTE RONDON. Em análise detida dos autos, 

verifica-se ausência de documento essencial ao deslinde da demanda. 

Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para 

acostar aos autos comprovante de residência em seu nome, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos 

para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-24.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000116-24.2020.8.11.0028. AUTOR: DANIEL JOSE DA SILVA REU: VIVO 

S.A. DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida 

proposta por DANIEL JOSÉ DA SILVA. Em análise detida dos autos, 

verifica-se ausência de documento essencial ao deslinde da demanda. 

Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para 

acostar aos autos comprovante de residência em seu nome, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos 

para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017472-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-09.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000117-09.2020.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL DESPACHO 

VISTOS, Trata-se de Ação Desconstituição de Débito c/c Danos Morais 

proposta por MARIA JOSÉ DA SILVA. Em análise detida dos autos, 

verifica-se ausência de documento essencial ao deslinde da demanda. 

Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para 

acostar aos autos comprovante de residência em seu nome, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos 

para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-79.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000177-79.2020.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE DOMINGOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por JOSÉ DOMINGOS DA SILVA. Em análise detida dos 

autos, verifica-se ausência de documento essencial ao deslinde da 

demanda. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para acostar aos autos comprovante de residência em seu nome, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

conclusos para análise do pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-27.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por IRANI APARECIDA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA 

S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 
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se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000088-56.2020.8.11.0028. REQUERENTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação 

Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c 

Tutela de Urgência proposta por JOELSON ELIAS DE ARRUDA em face de 

ENERGISA S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-54.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000114-54.2020.8.11.0028. REQUERENTE: GUILHERME ANDRADE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA em face de 

TELEFÔNICA S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-39.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000115-39.2020.8.11.0028. REQUERENTE: JANAINA RIBEIRO VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por JANAINA RIBEIRO VIANA em face de TELEFÔNICA 

S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 
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de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-68.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000126-68.2020.8.11.0028. AUTOR: MAURO CESAR FERREIRA GOMES 

REU: BANCO HONDA S/A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por MAURO CESAR 

FERREIRA GOMES em face de BANCO HONDA S/A. Requer o autor, em 

sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000144-89.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000144-89.2020.8.11.0028. REQUERENTE: CLAYTON GONCALVES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Reparação de Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por CLAYTON 

GONÇALVES DE LIMA em face de BANCO CETELEM S/A. Requer o autor, 

em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-59.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000146-59.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ADILSON FIGUEIREDO 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA DECISÃO VISTOS, Trata-se de 

Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por ADILSON 

FIGUEIREDO em face de AVON COSMÉTICOS LTDA. Requer o autor, em 

sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 
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requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-29.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000051-29.2020.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANGELA FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por ROSANGELA FERREIRA GOMES em face de 

TELEFÔNICA S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-49.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 010.037.161-21 

(REPRESENTANTE)

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000142-49.2020.8.11.0019. 

AUTOR(A): M. D. D. O. REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de Amparo Social a Pessoa 

Portadora de Deficiência proposta por MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA, 

representado neste ato pela sua genitora MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. Inicialmente, 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1.060/50. Preenchidos os requisitos legais, forte na 

competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a 

presente exordial. No que tange à tutela de urgência, será analisada na 

prolação da sentença de mérito, conforme pleiteado pela parte autora. 

Ademais, infere-se dos presentes autos que o direito discutido reveste-se 

de natureza indisponível, cujo efeito processual mais evidente é a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes litigantes, de molde a 

ser inaplicável o art. 334, do Código de Processo Civil. Com efeito, visando 

dar regular e célere processamento ao feito, imperiosa a observância do 

que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, 

que, embora inicialmente prevista para as ações de auxílio-invalidez e ou 

aposentadoria por invalidez, faz-se plenamente aplicável ao caso posto, 

vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito 

com competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que 

visem à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, 

que: I - ao despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde 

logo, determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação 

de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Assim, desde já, pelos fundamentos 

alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. RICARDO SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço 

profissional no PSF URBANO, Centro, CEP: 78560-000, Porto dos 

Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos. Arbitro os honorários periciais no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em conformidade com a Tabela V da 

Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 de outubro de 2014, bem como, 

seja realizado o pagamento destes, conforme artigo 29 da mesa 

resolução. CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal 

Especializada, com a remessa dos autos para querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Na mesma oportunidade, INTIME-SE para 

manifestar acerca do laudo. Com a chegada do laudo, INTIME-SE, ainda, a 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella 
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Juiz de Direito em Cumulação. ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

FORMULÁRIO DE PERÍCIA I - DADOS GERAIS DO PROCESSO a) Número 

do processo b) Juizado/Vara II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) 

a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) Sexo d) CPF e) Data de 

nascimento f) Escolaridade g) Formação técnico-profissional III - DADOS 

GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) Perito Médico Judicial/Nome e 

CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) 

PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) Tempo de profissão c) Atividade 

declarada como exercida d) Tempo de atividade e) Descrição da atividade 

f) Experiência laboral anterior g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. QUESITOS FORMULADOS PELA DA PARTE AUTORA 01 – O 

periciando é portador de doença ou lesão? 02 – Qual ou quais? 03 – Em 

caso afirmativo, essa doença ou lesão o incapacita para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual? 04 - Caso o periciando esteja incapacitado, 

pode afirmar que a patologia que o acomete tem origem no exercício de 

seu trabalho habitual? 05 - Também em caso afirmativo, essa doença ou 

lesão o incapacita para o exercício de QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? 06 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa 

incapacidade é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade? 07 - Caso o periciando esteja incapacitado, é 

possível determinar o dia ou mês ou ano do início da DOENÇA? 08 - Caso 

o periciando esteja incapacitado, é possível determinar o dia ou mês ou 

ano do início da INCAPACIDADE? 09 - Com base em que documento do 

processo foi fixada a data do início da incapacidade? 10 - Caso o 

periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou 

permanente? 11 - Caso o periciando esteja temporariamente incapacitado, 

qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 

temporária? 12 - Caso o periciando possua lesões consolidadas, 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, essas lesões resultaram 

em seqüelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia? 13 - O periciando, caso incapacitado para o 

exercício de qualquer atividade, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa?

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000139-94.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ILUINE FRENZEL DE SOUZA (REQUERENTE)

DANIEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000139-94.2020.8.11.0019. 

REQUERENTE: DANIEL FERREIRA DE SOUZA, ILUINE FRENZEL DE SOUZA 

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS Vistos. 

Trata-se de pedido de DIVÓRCIO CONSENSUAL proposto por Daniel 

Ferreira de Souza e Iluine Frenzel de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, assim como foi observada 

a determinação posta no artigo 320, do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Novo Código 

de Processo Civil, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Ademais, considerando as 

diretrizes insculpidas no art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se dê vista dos autos ao Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, para se manifestar no que entender de direito. Após, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências Porto dos 

Gaúchos/MT, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-86.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000146-86.2020.8.11.0019 POLO ATIVO:LUIZ DE SOUZA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO TENORIO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

27/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, 

CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 . CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000116-51.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000116-51.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: JORGE BALBINO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 
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tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000117-36.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000117-36.2020.8.11.0019. EXEQUENTE: JORGE BALBINO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I – INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, caso ainda não tenha 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; II – Após, 

tendo o exequente comprovado o cumprimento do item anterior, mediante 

juntada aos autos do título devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda 

para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); III – 

Não opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja superior a 100 UPF/MT), através do Sistema de Requisição de 

Pagamento – Precatórios – SRP, ou Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor igual ou inferior a 100 UPF/MT), nos termos da Lei 

Estadual nº 10656/2017. IV – Caso o pagamento seja através de RPV, 

deverá ser efetuado conforme dispõe o Provimento n. 11/2017-CM, que 

regulamenta o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o Art. 3º do provimento citado, dispondo que caberá a liquidação 

do cálculo ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, em especial, a identificação dos valores a serem 

recolhidos/retidos à título de impostos e contribuições, DETERMINO sejam 

remetidas as cópias necessárias dos documentos constantes da presente 

execução ao Departamento responsável para que proceda a liquidação do 

valor; V – Com a respectiva realização da liquidação, INTIMEM-SE as 

partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 05 

(cinco) dias, em relação ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando 

manifestação, de ambas as partes, de concordância com o valor apurado 

em aludido cálculo, fica desde já determinada a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para 

quitação no prazo legal, adotando as providências de praxe, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 

910, § 1º); VII – Caso contrário, havendo discordância, tornem os autos 

conclusos; VIII – Por fim, na hipótese de não restar cumprida a providência 

descrita no primeiro item desta decisão, certifique e tornem os autos 

conclusos para arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-86.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000146-86.2020.8.11.0019. REQUERENTE: LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO>CONCESSÃO 

TUTELA ANTECIPADA Vistos. Cuida-se de ação declaratória de débito c.c 

pedido de indenização por danos materiais e morais, que LUIZ DE SOUZA 

move em desfavor ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ambos 

devidamente qualificados nos autos, pretendendo o requerente 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

suficientes à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que foi surpreendida com descontos ilícitos em sua 

aposentadoria ao verificar o extrato de seu benefício fornecido pelo INSS, 

um média de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente a “Bradesco 

Vida e Previdência”, sendo que até o presente momento foram descontado 

um total de 18 parcelas, que somam um montante atualizado de R$ 

1.001,88 (um mil e um real e oitenta e oito centavos). Verbera que não 

realizou nenhum negócio jurídico com à instituição financeira requerida, 

portanto, o desconto que vem sendo efetuado há vários meses foi fraude 

em sua aposentadoria. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja 

determinada ao requerido que se abstenha de efetuar descontos em seu 

benefício previdenciário, sob o pretexto de pagamento de parcela 

referente a “Bradesco Vida e Previdência”. Relatei o necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320, do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Insta consignar que 

a tutela de urgência cautelar deve corresponder à garantia do provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir e garantir os contornos de definitividade pela 

superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o requerente demonstrar por meio da narrativa 

dos fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Com efeito, da análise da 

exposição fática, verifica-se que a parte autora merece o deferimento da 

tutela específica pleiteada, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que a parte requerente alega 

que não contratou qualquer serviço da parte requerida, não havendo 

contrato que justifique o desconto que vem sendo realizado em seu 

benefício. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial 

proferido pelo E. TJMT em caso análogo, consoante decisão abaixo 

ementada: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO 
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DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – 

VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbia ao Banco comprovar, 

por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo 

bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício 

previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do 

CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte 

autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o 

registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado 

qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha 

na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a 

terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC. 3. O dano decorre 

diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, qual seja a realização 

de descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora, tendo em 

vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de 

comprovação. 4. O quantum da indenização por danos morais deve ser 

fixado em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

gravidade do dano e a capacidade econômica das partes. (Ap 

53131/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017). 

Negritei A jurisprudência pátria tem pontificado como legítima a decisão 

que defere antecipação de tutela para determinar a suspensão dos 

descontos realizados em folha de pagamento, quando há suspeita de 

contratação fraudulenta, vejamos; AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS 

INDEVIDOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA 

APOSENTADORIA DA AGRAVADA. 1. Não merece reparos a decisão que 

deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos 

descontos realizados em folha de pagamento da parte ora agravada, 

tendo em vista a suspeita de contratação fraudulenta. Se o valor fixado a 

título de multa por descumprimento do quanto determinado é coerente, 

encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a 

efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação 

judicial, ele não deve ser reduzido. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 

0020417-03.2016.8.05.0000, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 01/02/2017 (TJ-BA - AI: 

00204170320168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017). Negritei. É exatamente 

esta a hipótese, os descontos no benefício da parte autora segundo se 

alega, não foi autorizado, sendo trazido à discussão neste processo, não 

se podendo de antemão admitir que os descontos continuem sendo 

efetuados no benefício da requerente, sob pena de causar dano. Assim 

sendo, os documentos carreados aos autos demonstram indícios da 

probabilidade do direito, somando-se a isto o fato da impossibilidade da 

produção de provas pela parte requerente, anotando que nenhum prejuízo 

resultará à parte requerida e registrando que ninguém pode ignorar os 

maléficos efeitos, as limitações financeira que advêm ao consumidor em 

virtude de descontos em seu benefício, configurando o perigo de dano, 

lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e defiro 

o postulado em comento. “Ex positis”, com fulcro no artigo 300 do CPC/15, 

DEFIRO a tutela antecipada na forma pleiteada na exordial, 

DETERMINANDO ao banco requerido que se abstenha de efetuar qualquer 

desconto no benefício previdenciário da parte autora, até que seja 

resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido 

contrato, a contar da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de 

multa diária, em caso de descumprimento da presente decisão. Com fulcro 

no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte requerida o encargo da prova quanto à existência da 

relação jurídica. Cite-se a parte reclamada para comparecimento em 

audiência de conciliação já designada, fazendo constar do mandado que o 

não comparecimento da parte reclamada à audiência implicará em 

confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, bem 

como a ausência da parte reclamante implicara em extinção e 

arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Intimem-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 12 de fevereiro de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 3/2020-CPAN

"Dispõe sobre a eliminação de autos processuais físicos em arquivo 

definitivo que já atingiram critérios da Tabela de Temporalidade de 

Documentos Unificada, conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela 

Recomendação nº 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o 

PRONAME – Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário."

 1. A MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre 

do Norte e Coordenadora da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD, Excelentíssima Senhora Janaína Cristina de Almeida, 

de acordo com o Anexo, faz saber, a quem possa interessar, que, 

transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se não houver oposição, a Diretoria do 

Foro da Comarca eliminará os autos físicos relativos a documentos 

judiciais e administrativos da Classe "Procedimento do Juizado Especial 

Cível", conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela Recomendação 

nº 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o PRONAME – 

Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário.

 2. A relação completa dos processos, bem como as respectivas partes 

processuais - além de publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) - 

será afixada em mural, no átrio do Fórum, com o intuito de conferir ampla 

publicidade.

 3. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas 

expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 

processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e 

demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos da Comarca endereçada ao Expediente CIA 

nº 0706289-44.2020.8.11.0059 (Eletrônico).

 4. Os requerimentos de documentos pelas partes interessadas serão 

apreciados durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data de 

publicação deste edital e somente após o decurso desse prazo é que 

ocorrerá a restituição. Havendo mais de um interessado no mesmo 

documento, a Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD 

deliberará sobre a quem caberá receber o original, devendo a outra parte 

obter uma cópia, a expensas do solicitante.

 5. Após o transcurso do prazo da publicação, a CPAD procederá ao 

encaminhamento dos autos físicos à reciclagem, mediante a assinatura do 

termo de compromisso e sigilo em data oportuna.

 Porto Alegre do Norte/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 (Assinado digitalmente)

JANAÍNACRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Coordenadora da Comissão

 

* O Anexo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo

Edital 4/2020-CPAN

 "Dispõe sobre a eliminação de autos processuais físicos em arquivo 

definitivo que já atingiram critérios da Tabela de Temporalidade de 

Documentos Unificada, conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela 

Recomendação nº 46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o 

PRONAME – Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário."

1. A MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre 

do Norte e Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos – CPAD, Excelentíssima Senhora Janaína Cristina de Almeida, 

de acordo com o Anexo, faz saber, a quem possa interessar, que, 

transcorridos quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no 

Diário da Justiça Eletrônico - DJE, se não houver oposição, a Diretoria do 

Foro da Comarca eliminará os autos físicos relativos a documentos 

judiciais e administrativos da Classe "12154 - Execução de Título 

Extrajudicial", do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, 
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conforme Recomendação nº 37/2011 alterada pela Recomendação nº 

46/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o PRONAME – 

Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário.

2. A relação completa dos processos, bem como as respectivas partes 

processuais, além de publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), será 

afixada em mural, no átrio do Fórum, com o intuito de conferir ampla 

publicidade.

3. Os interessados, no prazo citado, poderão requerer, às suas 

expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do 

processo, mediante petição, com a respectiva qualificação e 

demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos da Comarca endereçada ao Expediente CIA 

nº 0706289-44.2020.8.11.0059 (Eletrônico).

4. Os requerimentos de documentos pelas partes interessadas serão 

apreciados durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data de 

publicação deste edital e somente após o decurso desse prazo é que 

ocorrerá a restituição. Havendo mais de um interessado no mesmo 

documento, a Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD 

deliberará sobre a quem caberá receber o original, devendo a outra parte 

obter uma cópia, a expensas do solicitante.

5. Após o transcurso do prazo da publicação, a CPAD procederá ao 

encaminhamento dos autos físicos à reciclagem, mediante a assinatura do 

termo de compromisso e sigilo em data oportuna.

Porto Alegre do Norte/MT, 12 de fevereiro de 2020.

(Assinado digitalmente)

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Coordenadora da Comissão

 

* O Anexo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo

  

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001798-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANZARINI OAB - MT0010426A (ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

NAYARA ANDREA PEU DA SILVA OAB - MT8460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MOTA (REQUERIDO)

ADEMIR ANTONIO LANG (REQUERIDO)

BENEDITO MISRE DA SILVA E OUTROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001798-52.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A 

REQUERIDO: ADAO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, BENEDITO MISRE DA 

SILVA E OUTROS Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que 

houve a determinação pelo juízo deprecante para elaboração do estudo de 

situação da área pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, bem 

como já foi devidamente oficiado para tal finalidade, conforme se verifica à 

fl. 2.559. Assim, aguarde-se a realização do mencionado estudo a fim de 

viabilizar o cumprimento do ato. Outrossim, quanto às petições 

derradeiramente juntadas nesta missiva(embargos de terceiros, 

chamamento do feito à ordem, pedido de reconsideração, etc), consigno 

que deverão ser formuladas na ação principal, uma vez que compete ao 

juízo de origem a devida análise e deliberação. Por fim, tendo em vista a 

designação da audiência de saneamento do processo para sua realização 

nesta comarca, no dia 02/04/2020 às 09h00, determino as devidas 

providências no sentido de organizar um local adequado para a efetivação 

da solenidade. Para tanto, designo os oficiais de justiça, Thyago Monteiro 

de Oliveira e Willian Coelho Ribeiro, para acompanharem as diligências 

necessárias, uma vez que elaboraram o auto de constatação da área em 

questão, efetuado anteriormente, conforme observado nos autos. Às 

providências, expedindo-se com eficiência o necessário. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000194-22.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY MEDICAL 2002 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA RODRIGUES DA FONSECA OAB - DF27824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SANTANA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000194-22.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA REQUERIDO: VALDECI 

SANTANA DE ANDRADE Intime-se a parte autora para recolhimento da 

diligência necessária ao cumprimento do ato. Com a comprovação do 

pagamento, cumpra-se conforme deprecado. Aguarde-se pelo prazo 

previsto na CNGC, nada sendo providenciado, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000207-21.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA CONCRETO IND. E COM. LTDA - EPP (REQUERIDO)

THIAGO GRANDO (REQUERIDO)

FELIPE GRANDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002279-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT. Processo n° 

1002279-15.2019.8.11.0059 AGUINOMAR MARTINS DE OLIVEIRA, já 

devidamente qualificado nos autos da presente ação, movida em seu 

desfavor, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

através de seu advogado digitalmente assinado, requerer o que segue: 

Requerer o acesso ao processo para ter conhecimento do inteiro teor dos 

autos, quando juntará oportunamente o instrumento procuratório. Porto 

Alegre do Norte-MT, 13 de dezembro de 2019. Lorran de Souza Santos 

OAB/MT 22.422

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000757-50.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIBERTINA DA SILVA FIALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000757-50.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA LIBERTINA DA SILVA FIALHO REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando 

os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que é notório 

o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta 

Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil 

perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002543-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NALMA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002543-32.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): NALMA PEREIRA DA SILVA RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS 

MONTEIRO RODRIGUES Vistos, etc. HELEN VITÓRIA DA SILVA MONTEIRO, 

representada por sua genitora NALMA PEREIRA DA SILVA, e FRANCISCO 

DAS CHAGAS MONTEIRO RODRIGUES, devidamente qualificados, 

ingressaram com a presente Ação de Alimentos (fls. 04/09). Juntou os 

documentos de fls. 10/14. A inicial foi recebida, sendo designada 

audiência de conciliação (fls. 15/16). Antes da realização da solenidade, 

as partes entabularam acordo e pediram a homologação judicial. Com vista 

dos autos, o Parquet manifestou-se favoravelmente a homologação do 

acordo (fl. 39). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial. Tendo em vista que a 

conciliação é princípio basilar do processo civil e a possibilidade do Juiz 

homologar autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor, 

consoante artigos 725, VIII, 784, IV, e 515, III, do Código de Processo Civil. 

Considerando que o presente processo se inclui entre os casos em que é 

possível a solução da controvérsia por meio de transação. Considerando, 

ainda, que foi devidamente colhida a opinião favorável da nobre 

representante do Parquet, não vejo óbice quanto a sua homologação. 

Dispositivo Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial 

firmado pelas partes (fls. 28/31), razão pela qual julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, 

do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita à parte requerida, pois em consonância com os pressupostos do 

artigo 98 e 99, §3.º, do CPC. Sem custas e honorários, eis que as partes 

são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Dê-se ciência ao 

Ministério Público Estadual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, com 

as baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010141-20.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MODA DA CASA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO IRIS MONTEIRO SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010141-20.2016.8.11.0059. EXEQUENTE: MODA DA CASA LTDA - ME 

EXECUTADO: JOAO IRIS MONTEIRO SALES Após regular trâmite 

processual e diante da informação do pagamento do título executivo, o 

patrono da exequente requereu a extinção do processo pelo pagamento. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o 

relatado, bem como o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo. Sem custas e honorários nos termos do artigo 55 da 

lei 9099/95. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-46.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

VOXCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E 

PROCESSAMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - SP341800 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010040-46.2017.8.11.0059. REQUERENTE: NICANOR FERREIRA FILHO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, VOXCRED 

ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS E PROCESSAMENTO S.A. 

Dispenso o relatório, conforme previsão do artigo 38 da lei 9.099/95. É 

sucinto o relatório, até porque dispensável. Fundamento e decido. 

Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a 

celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e 

de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. Quanto 

ao mérito, está incontroverso que o autor teve seu nome negativado pelas 

requeridas em cadastro de inadimplentes por supostos débitos que 

possivelmente decorrente de contrato celebrado entre autor e as rés. Com 

efeito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 
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nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos 

autos, tenho que assiste razão a parte autora. Pois as rés não se 

desincumbiram do seu ônus de mostrar relação contratual com a 

requerente. Até porque uma das requeridas trouxe inclusive em sua 

contestação, a afirmativa que foi vítima de fraude. Contudo, isso decore 

do risco da atividade empresarial. Com efeito, trata-se de relação de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam.” No caso em apreço, sabe-se que, ao 

exercer sua atividade empresarial, é dever do requerido cercar-se de 

cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o 

mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos 

do consumidor, contrato assinado, dentre outros. Não atuando dessa 

forma, as empresas rés assumem os riscos de sua atividade empresarial, 

inclusive de se submeter à fraude praticada por terceiros, devendo 

suportar os ônus de tal conduta. Por todo esse quadro fático, entendo 

presentes os requisitos atinentes à responsabilidade civil, consistentes no 

ato ilícito, nexo causal e dano. A ilicitude está comprovada na conduta da 

parte reclamada em proceder a negativação de débito por uma dívida que 

não se comprovou a sua origem. O nexo de causalidade revela-se na 

relação lógica de causa e efeito, consistente no ato ilícito da parte 

reclamada com a cobrança indevida e negativação do seu nome, que 

ocasionou prejuízo moral e financeiro à parte reclamante. Em terceiro, que 

entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo 

esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado 

pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação 

entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, 

pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade 

daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano 

a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador 

do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de 

indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do 

Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição 

Federal também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos 

termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". No 

presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a desencadear a 

consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do 

requerido causou transtornos e angústias que extrapolam os meros 

aborrecimentos do cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. 

Ou seja, deu a requerente ensejo à compensação pelos danos morais 

sofridos pelo requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do 

próprio evento ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas 

que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da 

Turma recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." No 

que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre salientar que a 

reparação do dano moral tem função diversa daquela referente aos dos 

danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios iguais para sua 

quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, na moderna 

doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00 para cada uma das requeridas proporciona uma adequada 

compensação pela dor/constrangimento sofrido. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamadas ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (mil reais) para 

cada requerida, totalizando a quantia de R$ 6.000,00, devidamente 

corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como para DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos na inicial. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000409-32.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIER BIZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem sobre o laudo 

médico pericial juntada aos autos no ID 29133639, no prazo de 05 dias. 

Porto Alegre do Norte/MT,12/02/2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000270-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem sobre o laudo 

médico pericial juntada aos autos nos IDs 29135401 e 29135402, no prazo 

de 05 dias. Porto Alegre do Norte/MT,12/02/2020. RENATA DE CASTRO 

CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002551-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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DARCI FERNANDES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 12 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001828-87.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem sobre o resultado 

de exame de DNA juntado aos autos no ID 29136552, no prazo de 15 dias. 

Porto Alegre do Norte/MT,12/02/2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-02.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE COSTA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como para apresentar eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica e indicar assiste técnico. Porto Alegre do Norte, 12 de fevereiro de 

2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002520-86.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA DE ASSIS (AUTOR(A))

PEDRO SINVAL DO ESPIRITO SANTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERSON JALES COSTA SALES OAB - MT3977-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (REU)

DIRCEU PINHATTI MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MARASCHIN OAB - 731.595.061-34 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento do(s) mandado(s) a serem expedido(s) nos 

autos, devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se 

guias para o cumprimento da citação dos confinantes nesta Comarca, bem 

como guia de diligência para cumprimento em outra Comarca, no que tange 

ao requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000080-83.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 12 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 49369 Nr: 5060-37.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - OAB:20613/A

 Vistos, etc.

Primeiramente, considerando que a parte exequente constituiu advogado 

para defender os seus interesses, providencie a Secretaria o respectivo 

cadastro nos autos e no sistema, conforme procuração acostada aos 

autos à fl. 33.

Em contínuo, intime a parte exequente por meio de seu advogado, via DJe, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve a quitação do 

débito alimentar em execução. Em caso negativo, apresente cálculo 

atualizado do valor em execução, bem como requeira o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, sem nova conclusão, intime-se a 

parte exequente pessoalmente para no prazo de 05 (cinco) dias dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 45665 Nr: 1471-37.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alencar Alves, Wander Lucio Leal de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:23647A

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação apresentada às fls. 138 , no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 40009 Nr: 2753-81.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, querendo, se 

manifestem no prazo de 05 ( cinco) dias, ficando ciente de que 

transcorrido tal prazo o processo será remetido ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 853 Nr: 157-13.2000.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar Domingos Lazari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Confresa - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:MT25481-B

 Impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para se manifestar 

acerca da consulta infrutífera da penhora on line, bem como em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob o risco de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 5859 Nr: 790-48.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. Distribuidora de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Pinto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rosa Lopes - 

OAB:4.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte executada, por intermédio de 

seu advogado, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da intento conciliatório externado pela exequente às folhas 95/96.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002238-48.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES LIBERAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES TOSTA (REU)

Outros Interessados:

Réus e Interessados Ausentes, Incertos e Desconhecidos (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Eva Teles Barbosa de Souza (CONFINANTES)

Dulce Pereira Marinho (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE RUA 

16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE 

DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JANAÍNA CRIST INA DE ALMEIDA PROCESSO n. 

1002238-48.2019.8.11.0059 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião da L 6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

PEDRO ALVES LIBERAL Endereço: Avenida perimetral, 279, JD 

ALVORADA, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RICARDO RODRIGUES TOSTA Endereço: Avenida 

Betumarco, 484, Centro, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 CITANDOS: Nome: RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS Endereço: Lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS E INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, na forma dos artigos 246, §3º e 257, III do 

CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de usucapião ordinário ajuizado 

por Pedro Alves Liberal em face de Ricardo Rodrigues Tosta, sendo o 

imóvel usucapiendo os lotes urbanos nº 06 e 07, da quadra nº 14, com 

área de 360,00 m² e 432,62 m², respectivamente, localizados no 

Loteamento Jardim Alvorada, Porto Alegre do Norte-MT, inscritos nas 

matrículas n. 2.382 e 2.383, do Cartório de Registro de Imóvies de Porto 

Alegre do Norte-MT. Alega o requerente desde janeiro de 2009 esta na 

posse dos lotes urbanos n° 06 e 07, da quadra n° 14, sendo que seus 

possuidores anteriores já detinham a posse do imóvel desde o ano de 

1999. Informa que são confinantes as Senhoras Dulce Pereira Marinho e 

Eva Teles Barbosa de Souza. Atribuiu à causa o valor de 10.000,00. 

DECISÃO: Processo: 1002238-48.2019.8.11.0059. AUTOR(A): PEDRO 

ALVES LIBERAL REU: RICARDO RODRIGUES TOSTA Ponderando a 

alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, ressaltando a possibilidade de revogação. Citem-se o 

requerido e todos os confinantes na forma do art. 246, § 3º do CPC, para 

apresentarem a defesa que quiserem, se lhes aprouver, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335), e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

dos réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, 

artigos 246, §3º, e 257, III). Intimem-se, pela via postal, com aviso de 

recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para manifestarem 

eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao Ministério 

Público, nos termos do art. 279 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte-MT, 22 de janeiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ALEXSANDRO CARVALHO, digitei. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 41912 Nr: 1640-58.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulino Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO PAULINO LOURENÇO, Cpf: 

77875095972, Rg: 5609562-4, Filiação: Benedita Paulino Lourenço e Jose 

Paulino Lourenço, data de nascimento: 29/07/1968, brasileiro(a), natural de 

Bom Sucesso-PR, casado(a), operador de maquinas. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos 

requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e a 

ausência das hipóteses previstas no artigo 395 do mesmo 

diploma.Considerando os critérios do artigo 394 do Código de Processo 

Penal, consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário. Cite-se 

o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado que poderá argüir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário.O oficial deverá indagar se possui advogado 

constituído ou condições para contratar um. Caso o denunciado não 

possua condições para constituir advogado, intime-se a Defensoria 

Pública para atuar em sua defesa.Não sendo frutífera a citação pessoal 

do denunciado, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.Intimem-se. Ciência ao MP. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 48995 Nr: 4712-19.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves de Sousa, alcunha "Gaisin"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON ALVES DE SOUSA, ALCUNHA 

"GAISIN", Cpf: 87251418134, Rg: 1271999-4, Filiação: Jurandi Alves de 

Souza e Altino Felipe de Souza, data de nascimento: 03/12/1973, 

brasileiro(a), natural de Dorvelândia-GO, convivente, lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. 

Considerando os critérios do artigo 396 do Código de Processo Penal, 

consigno que o procedimento será comum e o rito ordinário. Citem-se os 

denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário. O oficial deverá indagar aos denunciados 

se possuem advogado constituído ou condições para contratar um. Caso 

os denunciados não possuam condições para constituir advogado, 

tragam-me os autos conclusos. Considerando que o Ministério Público 

dispõe dos mesmos sistemas de informação que o Poder Judiciário, 

indefiro o pedido de juntada dos antecedentes dos denunciados. Acaso 

pretenda a certidão atualizada de algum processo em específico, deverá 

apontá-lo de forma individualizada. Intimem-se. Ciência ao MP. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 82918 Nr: 4822-76.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leondenice Barbosa Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONDENICE BARBOSA FERNANDES 

JUNIOR, Cpf: 06282845190, Rg: 23399520, Filiação: Carmem Lucia 

Rodrigues de Souza e Londenice Barbosa Fernandes, data de 

nascimento: 25/06/1994, brasileiro(a), natural de Britania-GO, convivente, 

mecânico/frentista, Telefone (66) 98466-2138. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos 

previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo constar do mandado que poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da 

CNGC.No caso do réu informar que não tem condições de constituir 

advogado, remeta-se o feito à Defensoria Pública.Defiro o pedido de item 

03.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 88421 Nr: 8360-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Diego Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA, Rg: 

2822688, Filiação: Leolene Pereira da Silva, data de nascimento: 

21/09/1993, brasileiro(a), solteiro(a), lavador. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos 

previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo constar do mandado que poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da 

CNGC.No caso do réu informar que não tem condições de constituir 

advogado, remeta-se o feito à Defensoria Pública.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 95897 Nr: 252-13.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Bezerra Santos, Matheus Lopes 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGERIO BEZERRA SANTOS, Cpf: 

06126692110, Filiação: Nazilene Bezerra Barbosa e Osmar Santos de 

Sousa, data de nascimento: 19/06/1999, brasileiro(a), natural de Àgua 

Boa-MT, solteiro(a), repositor de mercado, Telefone (66) 98438-5826. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a prática dos 

crimes descritos nos artigos 33, § 3°, c/c art. 40, ambos da Lei 

11.343/2006. Notifiquem-se os denunciados para oferecerem defesa 

preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, 

§1.º da Lei 11.343/2006.Conste nos mandados de que na resposta, 

consistente em defesa preliminar e exceções, o denunciado poderá arguir 

preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número 

de 05 (cinco), arrolar testemunhas.O oficial deverá proceder na forma do 

artigo 1.373, §4º, da CNGC.No caso dos réus informarem que não tem 

condições de constituir advogado, remeta-se o feito à Defensoria 

Pública.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pablio Jasso Sousa 

Rodrigues, digitei.

Porto Alegre do Norte, 10 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 50335 Nr: 289-79.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Considerando a manifestação juntada na ref:117, impulsiono os autos a 

setor de expedição para solicitar o encaminhamento de nova midia de 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125288 Nr: 655-11.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Polícial de Confresa MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Rosa dsos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Vistos.

Haja vista que este Magistrado encontra-se respondendo cumulativamente 

pela Comarca de Vila Rica/MT e a 3ª Vara Criminal desta Comarca de Porto 

Alegre do Norte/MT, bem como a necessidade de realização de audiência 

de custódia nos presentes autos, designo a audiência de custódia para o 

dia 11/02/2020, às 13h00min (horário de Cuiabá/MT).

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída, caso houver.

Às providências.

De Vila Rica/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 61435 Nr: 3991-96.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Vinicius Coelho de Souza, vulgo 

"Careca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado, por intermédio de seu 

advogado, Dr. MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 65210 Nr: 1391-68.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Danilo Ribeiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago da Silva Machado - 

OAB:17.908-MT

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR a defesa do acusado, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Thiago da Silva Machado - OAB:17.908-MT, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000067-98.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000067-98.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: MIRALVA OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: MICHELE DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

Ação de Regulamentação de Guarda ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso, visando resguardar os interesses dos infantes 

KAUAN LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA, YASMIN DE OLIVEIRA DA SILVA 

e MARCOS VINICIUS OLIVEIRA, em favor da avó materna, MIRALVA 

OLIVEIRA, em face da genitora MICHELE DE OLIVEIRA. Na audiência de 

conciliação realizada (ID 19146333), houve a autocomposição entre as 

partes, vindo os autos conclusos para a devida homologação. Consta do 

referido termo de audiência, o acordo nos seguintes termos: As Partes 

concordam que a guarda dos menores se dará de forma unilateral pela 

avó materna, a Sra.MIRALVA OLIVEIRA. O Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo realizado em sede de audiência de conciliação. É 

o relatório. Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Verifico 

que as cláusulas do acordo entabulado, encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais. Definido a guarda, restou devidamente 

resguardado os interesses dos menores, logo, a vontade dos 

Requerentes merece guarida. Conforme se extrai do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo (audiência de ID 19146333), não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames 

legais. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art.487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 28 de agosto de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000223-86.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20681213, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-19.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20680836, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000238-55.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20683607, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000230-78.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20681673, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-34.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20680806, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000218-64.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20680489, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000174-45.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO EVANGELISTA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20680452, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000172-75.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO EVANGELISTA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20680441, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000170-08.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO EVANGELISTA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20689160, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005960-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20677891, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000171-90.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO EVANGELISTA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20679449, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000272-30.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERRAZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20498241, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000169-23.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO EVANGELISTA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20678252, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000273-15.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WISLAN GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20497661, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000177-97.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO EVANGELISTA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito em Despacho proferido em Id. 

20680471, impulsiono o feito com a finalidade de intimar o autor, através 

de seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar 

aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-96.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA SCARPASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-39.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FREITAS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Decisão proferida em Id. 19432349, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para emendar a inicial a fim de colacionar aos 

autos o requerimento administrativo do benefício pleiteado, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos da Decisão.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000147-62.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a ausência de embargos pela parte Executada, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, depositando em Juízo as certidões originais e o 

valor atualizado do débito exequendo, nos termos do Despacho de Id. 

19243934.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000146-77.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a ausência de embargos pela parte Executada, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, depositando em Juízo as certidões originais e o 

valor atualizado do débito exequendo, nos termos do Despacho de Id. 

19243273.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000145-92.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a ausência de embargos pela parte Executada, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, depositando em Juízo as certidões originais e o 

valor atualizado do débito exequendo, nos termos do Despacho de Id. 

19243248.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000144-10.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a ausência de embargos pela parte Executada, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, depositando em Juízo as certidões originais e o 

valor atualizado do débito exequendo, nos termos do Despacho de Id. 

19242505.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000143-25.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a ausência de embargos pela parte Executada, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar a parte Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, depositando em Juízo as certidões originais e o 

valor atualizado do débito exequendo, nos termos do Despacho de Id. 

19241331.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-02.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NILO NEPOMUCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000355-46.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA SIE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar a Contestação, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1406-51.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON DA SILVA NOBRE, Cpf: 

91548349100, Rg: 1361104-6, Filiação: Suzana Pinto da Silva e Manoel de 

Arruda Nobre, data de nascimento: 01/10/1980, brasileiro(a), natural de 

Mirassol D'oeste-MT, convivente, funcionário público municipal, Telefone 

65) 99961-4889. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES nos termos do art. 

487, I, CPC, os pedidos formulados na inicial, mantendo os alimentos em 

favor dos Requeridos, nos mesmos termos anteriormente fixados em 

sentença homologatória de fls. 20/21.Tendo em vista a nomeação de fl. 11, 

FIXO os honorários advocatícios, em favor da douta advogada Dra. 

Adrielle dos Santos Bachega – OAB/MT 15.192, no montante de 05 URH, 

tomando em conta a natureza da causa e do trabalho desempenhado nos 

autos, em referência ao item 18.1 da tabela XI da Ordem dos Advogados 

do Brasil.Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor 

da defensora dativa nomeada, contendo o valor atualizado dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sobrestada a sua cobrança tendo em vista a concessão da 

justiça gratuita, outrora deferida (art. 98, §3º, CPC).Após, transitada em 

julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estiloPublique-seRegistre-se 
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Intime-seCumpra-se.Porto Esperidião-MT, 11 de julho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 11 de fevereiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 1525-85.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:, EDELSIO SOUZA LELIS - OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMIRO MACHADO MIRANDA, Cpf: 

00517077809, Rg: M-929477, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Detém o autor a posse da área de 31,3691 hectares, 

que tem como marcos M-1 a M-16 e que se situa no município de Porto 

Esperidião, em Mato Grosso, cuja sua localização e extensão se 

encontram descrita no croqui (planta) em anexo (documento 01). Diante do 

exposto, requer, seja declarada a prescrição aquisitiva de domínio 

(usucapião) na Chácara Buriti (31,3691 há ), lote 28, Comunidade São 

Jorge, cujos marcos confrotantes são: M-1 a M-16, situado em Porto 

Esperidião, em Mato Grosso.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: área de 31,3691 hectares, que tem 

como marcos M-1 a M-16 e que se situa no município de Porto 

Esperidião-MT

Despacho/Decisão: Processo nº: 1525-85/2010 (cód. 30472), Vistos, etc. 

1.Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 282, 283 e 942, 

não sendo caso de aplicabilidade do art. 284 do mesmo codex e não 

estando patente a falta das condições da ação e a ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a presente dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 2.Proceda a citação pessoal dos réus, 

bem como dos confinantes identificados na peça vestibular, na forma 

preconizada pelo art. 221, II, do CPC (por oficial de justiça), para 

utilizar-se, no prazo de 15 dias, das respostas (arts.297 usque 318 do 

CPC) que entendam cabíveis ao caso vertente, salientando que se não 

apresentarem contestação serão presumidos como aceitos e verdadeiros 

(art. 285 do CPC) os fatos alegados pela parte autora. Igualmente cite-se 

os confinantes e os interessados ausentes, incertos e desconhecidos, na 

forma editalícia (art. 232 CPC), cujo prazo deverá ser de 30 dias, devendo 

tais citações conterem a advertência do art. 285 do Código Processual 

Civil e o resumo da inicial com seus pedidos. Em todos os casos os 

cônjuges das partes deverão ser citados. 3. Expeça ofício ao registro de 

imóveis para que no prazo de 05 dias preste informação a este juízo sobre 

a área em disputa, o mesmo se dando em relação ao Instituto de Terras do 

Estado de Mato Grosso, inserindo nos referidos ofícios informações 

quanto ao bem, precipuamente no que diz respeito à localização. Em 

respeito ao art. 943 do CPC, cientifique (por via postal) a União, o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Porto Esperidião/MT, respectivamente 

nas pessoas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, Procuradoria do Estado de Mato Grosso e Prefeito Municipal ou 

Procurador do Município, para que manifestem eventual interesse sobre o 

objeto da demanda, devendo o competente instrumento ser acompanhado 

com a fotocópia da inicial e documentos à ela encartados. 4. Encerrado o 

prazo para as respostas, venham-me os autos conclusos, momento em 

que verificarei se ao feito em apreço serão aplicados os artigos 326 e/ou 

327 do CPC. 5. Havendo necessidade de expedição de carta precatória, 

expeça-se (devidamente instruída com a contra fé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado a fim de citar a parte requerida nos termos 

da presente decisão, se possível no prazo de 30 (trinta) dias (art. 203 do 

CPC), devendo a escrivania consignar em seu bojo nossas homenagens. 

6. Notifique o nobre membro do Ministério Público para opinar sobre o feito, 

já que se trata de causa onde se faz mister sua participação, consoante 

os termos do art. 944 do CPC. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 06/03/2012. Fernando da Fonsêca Melo - Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 11 de fevereiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59546 Nr: 1235-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mirassol 

D'Oeste-MT - OAB:, Dr,. Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473.B/ MT, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:11.473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486, Rubens Marc Soares Da Silva - OAB:19804/0

 PROCESSO 1235-30.2016.811.0098.

CÓDIGO 59546.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Guarda ajuizada por Fábio da Cruz Nazário, em 

desfavor de Flávia Silva Ribeiro, com intuito de obter a guarda definitiva da 

menor Yasmin Silva Ribeiro Nazário, todos devidamente qualificados nos 

autos.

3. Com a juntada do laudo psicossocial neste feito às fls. 98/110, 

conclui-se que a menor Yasmin está bem, saudável e feliz, sendo 

perceptível o conflito dos genitores da infante, sendo relatado n o referido 

laudo.

4. Após a juntada do laudo psicossocial o Ministério Público manifestou-se 

nos autos às fls. 101/103.

5. Defiro os pedidos do “Parquet” e DETERMINO que os genitores da menor 

Yasmin sejam advertidos nos termos do art. 6, inciso I, da Lei n.º 

12.318/10, in verbis:

“Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 

conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com 

genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente 

ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da 

ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar 

seus efeitos, segundo a gravidade do caso:

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;”

 6. Indefiro os pedidos das partes, em virtude de não terem sido 

comprovadas às argumentações destas, conforme laudo psicossocial.

7. Por fim, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem nos autos acerca do que entenderem de 

direito.

8. Cumpra-se.

9. Expeça-se o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53541 Nr: 118-05.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Perez de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 118-05.2014.811.0098.

CÓDIGO 53541.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53547 Nr: 124-12.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:329539/SP, Milton Chaves Lira - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 124-12.2014.811.0098.

CÓDIGO 53547.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, 

com as anotações e baixas de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-71.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte promovente para comparecer a audiência de conciliação que 

realizar-se-á no dia 18/08/2017 08:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-80.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GINALVA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi redesignado a audiencia de 

conciliação para o dia 23 de outubro de 2017 às 09:00horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-51.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000053-51.2018.8.11.0098. REQUERENTE: LUCIANO MASSAVI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por 

LUCIANO MASSAVI, em face de BANCO BRADESCO S.A. já qualificados 

nos autos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob a alegação de 

ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome junto ao banco 

de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas inadimplentes, 

conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a alegação de que a 

dívida era desconhecida. Afirma a Requerente que o comportamento da 

Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de forma a justificar o 

presente pleito indenizatório. No que tange a alegação da Requerente, 

quanto à suposta ofensa elencada em sua exordial, entende-se que as 

próprias alegações circunstanciais apresentadas pela autora, somada às 

provas constantes dos autos, apontam para o sentido oposto à pretensão 

da Requerente. Pois bem, a dívida existiu, bem como ocorreu sua 

inadimplência, logo a inclusão/restrição pela Requerida competente, resulta 

no exercício regular de um direito, obedecida as limitações e exigências 

legais, as quais não estão sendo discutidas pela Requerente no presente 

feito. Assim, analisando os autos, em especial os documentos acostados 

pela Reclamante em sede de inicial, verifica-se que a Reclamada inseriu o 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, assim pretende a 

Autora indenização por danos morais. Todavia, no mesmo documento, 

fora constatado outras negativações, sendo suficiente para afastar o 

dano moral, não havendo de se falar em abalo de crédito, conforme 

preceitua a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 

Entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, quando do julgamento 

do REsp n. 1.386.424/MG, de igual forma é possível aferir no Resp 

1.002.985-RS, onde se afirma "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao credito (...)” (grifei). 

Colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste sentido: 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores". (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/10/2015, publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 
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CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 

DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Registre-se que a Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. Desse modo se deve compreender, pois, como restou 

comprovado nos autos, a Reclamante além de utilizar os serviços da parte 

requerida por um período, possui ainda em seu desfavor outras 

inscrições, pelo que sua imagem e boa fama se encontravam maculadas 

quando do advento desta. Seu surgimento em nada modificou tais 

atributos, pelo que, apesar de ilícita, não tem o condão de caracterizar 

lesão aos direitos da personalidade. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da 

Promovente, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Não havendo recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  - - - - - - - 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 16 de Abril de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000082-04.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA CELINA DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por 

MARIA CELINA DOS SANTOS OLIVEIRA, em face de BANCO BRADESCO 

S.A. já qualificados nos autos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob a 

alegação de ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome 

junto ao banco de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas 

inadimplentes, conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a 

alegação de que a dívida era desconhecida. Afirma a Requerente que o 

comportamento da Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de 

forma a justificar o presente pleito indenizatório. No que tange a alegação 

da Requerente, quanto à suposta ofensa elencada em sua exordial, 

entende-se que as próprias alegações circunstanciais apresentadas pela 

autora, somada às provas constantes dos autos, apontam para o sentido 

oposto à pretensão da Requerente. Pois bem, a dívida existiu, bem como 

ocorreu sua inadimplência, logo a inclusão/restrição pela Requerida 

competente, resulta no exercício regular de um direito, obedecida as 

limitações e exigências legais, as quais não estão sendo discutidas pela 

Requerente no presente feito. Assim, analisando os autos, em especial os 

documentos acostados pela Reclamante em sede de inicial, verifica-se 

que a Reclamada inseriu o nome da Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, assim pretende a Autora indenização por danos morais. 

Todavia, no mesmo documento, fora constatado outras negativações, 

sendo suficiente para afastar o dano moral, não havendo de se falar em 

abalo de crédito, conforme preceitua a Súmula nº 385 do STJ: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". Entendimento firmado pela 

Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.386.424/MG, 

de igual forma é possível aferir no Resp 1.002.985-RS, onde se afirma 

"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao credito (...)” (grifei). Colaciono julgados do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais neste sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO 

PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 

Incabível a indenização por danos morais se o devedor, mesmo que 

caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos em 

seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e não fizer prova da 

discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores". (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): Des.(a) Marco 

Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, 

publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 

DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Registre-se que a Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. Desse modo se deve compreender, pois, como restou 

comprovado nos autos, a Reclamante além de utilizar os serviços da parte 

requerida por um período, possui ainda em seu desfavor outras 

inscrições, pelo que sua imagem e boa fama se encontravam maculadas 

quando do advento desta. Seu surgimento em nada modificou tais 

atributos, pelo que, apesar de ilícita, não tem o condão de caracterizar 

lesão aos direitos da personalidade. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial da 

Promovente, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Não havendo recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  - - - - - - - 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 16 de Abril de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000079-83.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MARILZA DE JESUS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama 

por mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do 

Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que 

provoca crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 

é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a parte 

autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que terceiros 

obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, 

do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par 

disso, em recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e 

captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu 

dos Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 

0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, 

detectou-se inclusive crime de falsidade documental de faturas de 

consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação da parte 

autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta detraída das provas 

trazidas aos autos pela requerida. A requerida por sua vez, contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência. De outro lado, a empresa 

reclamada demonstrou a legitimidade da cobrança, através dos 

documentos acostados com a contestação. Havendo inclusive faturas de 

utilização de serviços. Por isso que, com o devido respeito, as 

circunstâncias aqui examinadas permitem a conclusão pelo efetivo 

fornecimento do serviço. Portanto, não há evidência do propalado 

comportamento abusivo. Dessa forma, a empresa cumpriu com seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC, demonstrando a 

legitimidade da inscrição pelos débitos inadimplidos. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação 

com a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se 

ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, 

ao ingressar com ação declaratória de indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má 

fé da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 
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proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, 

essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, 

isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, 

como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua 

prova é difícil, o que tem levado a doutrina a contentar-se com meros 

indícios, desde que veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância 

de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 

em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte 

ré. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sem 

custas processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga ------

-___________________________________________________________

________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 06 de junho de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-56.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000085-56.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA NILSA DOS SANTOS 

R E Q U E R I D O :  O M N I  F I N A N C E I R A  S / A  P r o c e s s o : 

1000085-56.2018.8.11.0098 Vistos. Considerando o teor da ata de 

audiência de conciliação (ID. 15051757), DEFIRO o prazo de 05 (cinco) 

dias requerido pela parte autora, para informar o novo endereço do 

Requerido. Após, certifique-se e façam-se conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 08 de janeiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-66.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON WILLIAM MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000106-66.2017.8.11.0098. REQUERENTE: DEIVISON WILLIAM MENACHO 

REQUERIDO: RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO 

LTDA - ME Processo: 1000106-66.2017.8.11.0098 Vistos. Considerando o 

teor da ata de audiência de conciliação (ID. 15024975), DEFIRO o prazo de 

15 (quinze) dias requerido pela parte autora, para informar o novo 

endereço do Requerido. Após, certifique-se e façam-se conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 08 de janeiro de 2019 Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-89.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MACONHAO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000044-89.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.623,94 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVIA MACONHAO 

ORTIZ Endereço: rua das camelias, 04, quadra 06, primavera, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 30/03/2020 Hora: 15:00 Tipo: Conciliação 

juizado Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE:Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 
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promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 12 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000143-93.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA SALSA BEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000143-93.2017.8.11.0098. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 

SALSA BEIJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando que a parte autora pugnou pela 

instrução processual, evitando-se eventual cerceamento de defesa, e 

diante da necessidade de elucidar o conflito, DETERMINO seja designada 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta da Juíza Leiga, 

sendo que as testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes 

que as tenham arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei 

Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas 

DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data 

designada para realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 

9.9099/95). EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião-MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-82.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG SDI BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR12855 (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010002-82.2015.8.11.0098. REQUERENTE: DANYLA AUGUSTA NUNES 

HENRIQUE REQUERIDO: SAMSUNG SDI BRASIL LTDA, MOVEIS ROMERA 

LTDA Vistos. Considerando o teor da decisão inserida no id nº 26122684, 

no qual informa a prorrogação da suspensão das ações e execuções 

perpetradas em face das sociedades empresariais que englobam a 

empresa MOVEIS ROMERA LTDA, PRORROGO a suspensão outrora 

determinada por mais 180 (cento e oitenta) dias úteis, devendo ser 

contado a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo anterior. 

Escoado o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião-MT, 12 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-75.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000463-75.2019.8.11.0098. REQUERENTE: ANGELICA DA CRUZ DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em que pese os autos tenham-me 

vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 
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adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que pretendem 

produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. Havendo a 

opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais 

testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena 

eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em automática 

redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a 

produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a 

manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos 

para Juíza Leiga. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-18.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZOCAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR BATISTA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000137-18.2019.8.11.0098. EXEQUENTE: JOAO ZOCAL EXECUTADO: 

OSMAIR BATISTA CARDOSO Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verifico que, a despeito da designação de solenidade de conciliação pela 

Serventia do Juízo, denota-se que a presente demanda se trata de 

“Execução de Título Extrajudicial”, a qual detém rito próprio, não havendo 

previsão legal para conciliação em tais casos, de modo que totalmente 

despicienda a referida designação, motivo pelo qual TORNO sem efeito a 

solenidade, devendo a Secretaria observar quando da ausência de 

conciliação dos feitos, remetendo-os ao gabinete tão logo distribuídos. 

Dando regular prosseguimento ao feito, CITE-SE o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicado pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-09.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000168-09.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ODNILSON BORDON 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-19.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000081-19.2018.8.11.0098. REQUERENTE: CHARLENE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado, DETERMINO que SE INTIMEM as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 
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pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-24.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TONATTO OAB - SC33527 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000070-24.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JODER BESSA E SILVA 

REQUERIDO: ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA Vistos. Tendo em vista que a executada informa o pagamento do 

valor da condenação, conforme petição de id nº 20162900, INTIME-SE a 

autora para manifestar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio como concordância e consequente quitação integral. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-64.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000035-64.2017.8.11.0098. REQUERENTE: DIOGO DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Os autos vieram conclusos ante a 

manifestação da parte autora vertida no id nº 19763531, onde o 

requerente aduz que, a despeito da suspensão pela magistrada dada 

afetação do Tema nº 954 do STJ, tal não é o caso dos autos, pugnando 

assim pelo prosseguimento do feito. Pois bem. Em análise acurada dos 

autos, denota-se que assiste razão à demandada. Explico. É cediço que o 

Tema nº 954 do STJ, dispõe dos seguintes pontos: - A indevida cobrança 

de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços 

sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização 

por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa; 

- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços 

de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 

único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Volvendo o olhar à matéria ventilada na 

exordial, denota-se que a parte autora aduziu que, embora não detenha 

relação jurídica com a reclamada, obtivera seu nome inserido no rol de 

maus pagadores. Assim, verifica-se que o caso não deverá ser afetado 

pelo tema supracitado, conquanto o referido disserte acerca de alterações 

de planos pré-existentes, e falha na prestação do serviço de planos 

contratados, que, consoante já dito, não é o caso da presente demanda. 

Dessa forma, ACOLHO o pleito da reclamante, de modo que, CHAMO O 

FEITO À ORDEM para reconhecer a inaplicabilidade do Tema nº 954 do STJ 

ao presente processo, tornando sem efeito a suspensão outrora 

determinada. Com o fito de dar prosseguimento ao feito, em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-85.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON APARECIDO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000139-85.2019.8.11.0098. REQUERENTE: WELLINGTON APARECIDO DE 
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BRITO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-72.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000028-72.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ELIANDRA CRISTINA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em que pese os autos 

tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não 

houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-77.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SINVONE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000060-77.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SINVONE GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 
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arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-71.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010048-71.2015.8.11.0098. REQUERENTE: NACIONE DE ARAUJO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a parte autora sustenta que vem sendo 

descontado direto de seu benefício débito junto ao requerido, que alega 

desconhecer. Postula pela declaração de inexistência do débito, bem 

como pela indenização por danos suportados. Citada a parte requerida, 

postulou pela improcedência do feito, ante constar no contrato acostado 

nos autos a assinatura da reclamante, o que comprovaria a existência de 

relação jurídica. Instada, a autora requereu o prosseguimento do feito, com 

a procedência do feito. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Ficha Cadastral. Para comprovar os fatos arguidos, 

a empresa ré acostou cópia do “Ficha Cadastral”, assinada em tese pela 

autora. Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo 

necessária a realização da prova pericial a fim de se verificar se a 

assinatura constante no instrumento pertence ao autor, não havendo 

como transferir este ônus ao Juízo, eis que não detém capacidade técnica 

a tanto. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Porto Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-82.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010013-82.2013.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA BONFIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que a requerente pugna pela 

expedição com alvará concordando com o valor depositado, e, requer a 

extinção do feito, clarividente a satisfação da obrigação. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇA-SE o alvará para 

levantamento do valor depositado em favor da exequente, utilizando-se 

dos dados bancários informados nos autos. SEM custas. P.R.I.C. Ante 

ausência de interesse recursal, com o levantamento do alvará, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Esperidião/MT, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32565 Nr: 1335-74.2013.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IGPB, EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:, SARA COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alisson Outeiro - 

OAB:39.217, LEOPOLDINO FRANCO DE FREITAS - OAB:17374, SARA 

COSTA DE OLIVEIRA - OAB:18.587/MT, WELITON CÂNDIDO DE LIMA - 

OAB:19574

 Certifico para os devidos fins que, nesta data, foi agendado pela gestora 

administrativa desta Comarca o dia 18/05/2020 às 14hrs (horário local) 

para coleta do material genético das partes para a realização do exame de 

DNA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37932 Nr: 1470-18.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que traga aos autos 

planilha de débito atualizada, para que seja expedido mandado de prisão 

civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40175 Nr: 509-43.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONA THATYELLE CASTRO SOARES, VANDERLEY 

ALVES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

A parte executada foi citada em 09/10/2017, constituiu a Defensoria 

Pública (núcleo de Porto Alegre do Norte) e apresentou EMBARGOS À 

EXECUÇÃO anexos à juntada da missiva devidamente cumprida, conforme 

REF 21.

Deste modo, conforme prevê o CPC, determino seja extraída cópia dos 

embargos à execução e documentos apresentados em REF 21 e 

providencie a Secretaria a distribuição do feito como “Embargos à 

execução” com o devido apensamento a esta execução.

 Suspendo a decisão de REF 5 no ponto que fixa multa de R$ 100,00 por 

dia até a análise do recebimento dos embargos à execução.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 42299 Nr: 1691-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEdA, ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD do veículo de propriedade da 

parte executada, conforme indicado.

Os autos aguardarão em gabinete o resultado da consulta online.

Após a efetivação da ordem, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre a ordem de bloqueio, facultando a promoção de atos 

concretos que viabilizem o seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 48070 Nr: 1595-15.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU OSVALDO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

REF 41: Trata-se de pedido de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do 

art. 151, do CTN).

 Na espécie, vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor, notadamente pela juntada 

do comprovante do depósito do montante integral dos débitos aqui 

discutidos.

 Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente.

 Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito 

efetuado pelo requerente será devolvido.

Deste modo, com fundamento no art. 151, inciso II, do CTN, DEFIRO O 

PEDIDO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA 

executada nestes autos, até ulterior deliberação.

 Expeça-se o necessário. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 48409 Nr: 1728-57.2017.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 52763 Nr: 4012-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE 

MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se, via carta registrada, conforme novo endereço apresentado.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1115-03.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marise Gartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR NUNES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 840 de 925



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Decido.Analisados os argumentos expostos pelo réu, não obstante as 

razões delineadas pela parte autora, entendo que esta não faz jus ao 

benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da 

sua insuficiência financeira, sendo de rigor a revogação do benefício 

concedido.Isto porque pouco importa a afirmação da parte na inicial de que 

não está em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo 

próprio e de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária 

não devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os 

requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei.No caso, AFASTADA A PRESUNÇÃO DE POBREZA PELOS 

INDÍCIOS CONSTANTES DOS AUTOS (SÓCIA-ADMINISTRADORA de 

empresa cujo CAPITAL SOCIAL ULTRAPASSA R$ 2.000.000,00, 

empresária etc), observando-se a própria natureza e objeto da causa, 

além da contratação de advogado particular, a parte interessada não 

trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar 

com as custas, despesas processuais e sucumbência.É importante 

observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou 

indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão 

da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou 

reservas financeiras que sirvam de complementação.Cumpre ressaltar 

que quando se concede o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga 

a conta. Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher 

custas, não são graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida 

de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter 

responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 2203-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LUÍS VANZUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59455 Nr: 2451-42.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para apreciação do pedido de penhora, deverá a parte exequente 

providenciar a juntada da certidão da matrícula ATUALIZADA do imóvel, 

com PRAZO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.

Na mesma oportunidade, se o caso, deverá QUALIFICAR EVENTUAL 

CÔNJUGE, CREDOR HIPOTECÁRIO, e COPROPRIETÁRIOS, trazen¬do o 

endereço e comprovação do recolhimento das despesas para intimação.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, independentemente de 

nova conclusão, arquivem-se os autos.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59458 Nr: 2452-27.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA , Eloi Acildo Nienow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o recolhimento do valor da diligência, cumpra-se, 

conforme já determinado em decisão de REF 4.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 4482-35.2018.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente em razão da 

concordância tácita do INSS.

Expeça-se RPV, observando-se a renúncia expressa da autora aos 

valores excedentes.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência dos espelhos e manifestação.

Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64428 Nr: 4623-54.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANI PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA 

MARTINHO LUTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de USUCAPIÃO ajuizada por SILVANI PEREIRA DE 

OLIVEIRA em face de CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA, ambos 

qualificados nos autos, alegando-se, em síntese, o exercício da posse 

mansa e pacifica com "animus domini", sem qualquer intervenção de 

terceiros, de maneira ininterrupta, por tempo suficiente para a aquisição da 

propriedade sobre o imóvel descrito na petição inicial.

 Analisados os autos, verifica-se que a parte ré foi citada, bem como os 

confinantes, todavia, todos permaneceram inertes.

 As Fazendas Públicas do município de Querência/MT e do estado de Mato 

Grosso manifestaram desinteresse no feito.

 Todavia, não constam dos autos intimação da União com envio dos autos, 

tampouco houve expedição de ofício ao registrador do 1º Ofício desta 

comarca de Querência/MT para que preste informações sobre a 
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viabilidade registral do imóvel.

 Deste modo, a fim de se evitar a nulidade apontada, proceda-se a 

Secretaria ao cumprimento dos atos processuais pendentes, conforme já 

determinado.

Após, nova conclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-06.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR BONA (REU)

 

PROCESSO n. 1000068-06.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:RAIMUNDO 

ALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINEI 

ROCHA PINHEIRO POLO PASSIVO: CLAIR BONA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 27/03/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, 

SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000063-86.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVA VIEIRA 04500525165 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALU CRISTINA ALVARES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intima a parte autora para que se manifeste acerca da certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-58.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-58.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:HOSANA DE 

CARVALHO SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 27/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-43.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000072-43.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:HOSANA DE 

CARVALHO SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 27/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-28.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA DE CARVALHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-28.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:HOSANA DE 

CARVALHO SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO 

GRIPP DA SILVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 27/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-80.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIMIRO BUENO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOAO BANDEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

QUERÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA 

AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 8010094-80.2016.8.11.0080 Valor da causa: R$ 

6.400,00 POLO ATIVO: Nome: LAUDIMIRO BUENO COELHO Endereço: 

Estrada ASSENTAMENTO P.A. BRASIL NOVO, LOTE 98, 66 98422 8369, 

BRASIL NOVO, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CARLOS JOAO BANDEIRA Endereço: Estrada CHACARÁ 

BANDEIRA (ENTRANDO À ESQ. EM FRENTE AO AEROPORTO, DEPOIS 

SEGUNDA À DIREITA), 0, SETOR RURAL, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 ESPÉCIE: [Obrigações, Adimplemento e Extinção]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

SENTENÇA: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor e PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto, para 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato entabulado entre as partes e 

CONDENAR EM PERDAS E DANOS o autor ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) à parte requerida, com juros legais a partir do 

evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

efeito prejuízo. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase.P.R.I. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 
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Inominado. QUERÊNCIA, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000210-47.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MARIA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da 

decisão id. 28726259, bem como para comparecer juntamente com a parte 

e eventuais testemunhas à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 

28 de abril de 2020 às 13h15min (MT), que se realizará na sede do Juízo, 

sito no endereço ao final indicado. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de 

fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-63.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANA DE AGUIAR DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 13h25min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 28726266, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000945-80.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 13h55min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 26525827, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-50.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GAMA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 13h50min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 26525837, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-04.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NUTIMAR MACHADO DE SOUSA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 
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advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 14h00min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 26526936, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000120-39.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GAMA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 13h30min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 28726227, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-65.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 14h05min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 26527341, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-97.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado a comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO designada para o 

dia 28 de abril de 2020, às 13h20min (MT), juntamente com eventuais 

testemunhas independentemente de intimação, na forma do art. 455 CPC. 

Audiência se realizará na sede do Juízo, sito no endereço ao final 

indicado, tudo conforme decisão id. 28726263, vinculada ao expediente. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-07.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE MOREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h20min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, tudo 

conforme decisão id. 28726283 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000983-92.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h25min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, tudo 

conforme decisão id. 28726284 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-19.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h30min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, tudo 

conforme decisão id. 28726285 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-62.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h45min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, tudo 

conforme decisão id. 28726288 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000858-27.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES FERREIRA JUNIOR OAB - GO46338 (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h50min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, tudo 

conforme decisão id. 28726289 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000069-91.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LEMOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000069-91.2020.8.11.0079. REQUERENTE: JOAO MARCELO DE LIMA 

REQUERIDO: SEBASTIAO LEMOS DE LIMA Vistos. Para a concessão do 

benefício da gratuidade de justiça, não basta a simples “declaração de 

pobreza” assinada pela parte autora, sendo necessária a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso dos autos, não 

se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. Embora a parte 

autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer princípio 

de prova da alegada ausência de recursos. De outro lado, os elementos 

contidos dos autos indicam o contrário. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando a 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Deste modo, com fundamento no artigo 5º, LXXIV, da CF e 

artigo 99, parágrafo 2º, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito apresentando comprovante de 

renda, bem como as três últimas declarações de imposto de renda e/ou 

outro documento que seja útil e hábil para comprovação da necessidade 

da gratuidade de justiça, ou recolha as respectivas custas judiciais. 

Oportunamente, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001151-94.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE SASSANOVICZ OAB - SC33499 (ADVOGADO(A))

ROBERTA DETONI MUNARINI OAB - SC35788 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILNEI BARPP OAB - SC26270 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. V. D. F. I. Ó. E. S. D. C. D. C. -. S. (DEPRECANTE)

M. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

V. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. H. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. C. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

AS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA para comparecerem à audiência 

para inquirição das testemunhas arroladas pela parte requerida, 

designada para o dia 29 de abril de 2020, às 13h05min (MT), que se 

realizará na sede do Juízo, sito no endereço informado. FICA INTIMADA A 

PARTE REQUERIDA(CHRISTIAN HAUSER), que as testemunhas deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme art. 455 do CPC. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001117-22.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUNN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHAYDE MARTIN CREMA OAB - SC32717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CHRISTIAN HAUSER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DETONI MUNARINI OAB - SC35788 (ADVOGADO(A))

SIMONE SASSANOVICZ OAB - SC33499 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Primeira Vara da Família, Idoso, Órfãos e Sucessões de Chapecó - SC 

(DEPRECANTE)

VERONI DOS SANTOS CANTELE (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCINES ALVES DE LIMA TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

AS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA para comparecer à audiência de 

inquirição das testemunhas da parte requerente, designada para o dia 29 

de abril de 2020, às 13h10min(MT), que se realizará na sede do Juízo, sito 

no endereço ao final indicado. FICA A PARTE REQUERENTE intimada que 

as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, na 

forma do art. 455 do CPC. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 

2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000863-49.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMA MARIA TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PROCURADOR(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para comparecerem à audiência de INSTRUÇÃO designada para 

o dia 28 de abril de 2020, às 14h15min (MT) que se realizará na sede do 

Juízo. Eventuais testemunhas no máximo 03(três), deverão comparecer 

independentemente de intimação na forma do art. 455 do CPC, tudo 

conforme decisão id. 28726282 vinculada ao expediente. RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA, 12 de fevereiro de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO 

TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E 

INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 

34891831

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42354 Nr: 1034-28.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado constituído pela 

parte autora para que, no prazo de 10 dias, manifeste acerca da decisão 

prolada na Ref. 56, bem como em relação as petições retras juntadas pela 

parte requerida, sob pena de preclusão de direito.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-63.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA GOMES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000031-63.2020.8.11.0052. AUTORA: 

CECILIA GOMES ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Tendo em vista o feriado Municipal na data aprazada para realização da 

audiência, redesigno a solenidade para o dia 05 de junho de 2020, às 14h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. RIO BRANCO/MT, 11 de fevereiro de 2020. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-12.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARQUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000015-12.2020.8.11.0052. AUTORA: 

CREUZA MARQUES DE LIMA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista o feriado Municipal na data 

aprazada para realização da audiência, redesigno a solenidade para o dia 

05 de junho de 2020, às 14h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. RIO BRANCO/MT, 11 de fevereiro de 

2020. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000357-57.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. F. (AUTOR(A))

MARTA PAULINA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000357-57.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:J. P. F. e outros 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, do advogado acerca da decisão que o nomeou como 

defensor dativo do polo ativo, bem como, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000057-61.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA JACINTO ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA JACINTO ARAUJO OAB - 006.920.711-99 

(REPRESENTANTE)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMMA 

DELAPARTE VITTORAZZI (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000057-61.2020.8.11.0052. 

REPRESENTANTE: MARIA SILVANA JACINTO ARAUJO IMPETRANTE: 

MARIA SILVANA JACINTO ARAUJO IMPETRADO: DIRETORA DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMMA DELAPARTE VITTORAZZI 

Aqui se tem mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por 

Maria Silvana Jacinto Araújo, representando o interesse do infante E. J. A., 

e tendo como autoridade coatora/impetrado a Diretora da Escola Municipal 

de Educação Infantil Emma Delaparte Vittorazzi, a senhora Elda Vasni 

Tavares Câmara. A impetrante alegou, no remédio constitucional, que a 

Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Emma Delaparte 

Vittorazzi negou a matrícula do infante no Pré-I primeira fase da pré-escola 

(Educação Infantil municipal), sob a alegação que a criança não comporta 

a idade mínima exigida pela Resolução n. 02/2018 do Ministério da 

Educação (MEC). Relatou que a autoridade coatora recusou-se a fornecer 

a impetrante uma resposta formal escrita ao pedido de matrícula, 

limitando-se a negativa verbal. A Resolução n. 02/2018, em seu artigo 3º, 

§2º, do Ministério da Educação, estabelece que a criança deve ter 4 

(quatro) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula inicial. Todavia, o infante completará 04 (quatro) anos de idade 

no dia 06/04/2020, 06 (seis) dias após a data limite prevista pela aludida 

Resolução. Diante da situação exposta, a impetrante requereu a 

concessão da liminar para compelir a autoridade coatora a proceder com a 

matrícula do infante no Pré-I Primeira Fase da Pré-escola, conforme 

exposto, até o julgamento da presente demanda, evitando-se a violação do 

direito à educação. É o relatório. Fundamento e decido. A concessão de 

liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à 

satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, 

da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a 

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento. No caso em 

análise, requer a impetrante a concessão da medida liminar inaudita altera 

parte para que a autoridade coatora possibilite o ingresso da infante ao 

Pré-I Primeira Fase da Pré-escola, por meio de matrícula escolar. De 

acordo com narrativa da inicial, a autoridade coatora se recusou a 

fornecer a impetrante uma resposta formal escrita da negativa ao pedido 

de matrícula, contudo, em análise à certidão do infante, é possível 

constatar que a criança tem 03 (três) anos de idade (nascida em 

06/04/2016), não preenchendo, portanto, o requisito etário estabelecido 

pela Resolução n. 02/2018, também anexa aos autos. A impetrante 

sustenta que o infante atingirá a idade de 04 (quatro) anos 6 (seis) dias 

após a data limite exigida pela Resolução, de modo que a negativa do 

Estado ao acesso à educação infantil não se mostra razoável ao caso. 

Sobre o tema, a Constituição Federal aponta como dever do Estado com a 

educação a sua efetivação mediante a garantia de acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um – art. 208, V - e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação permite a progressão de séries, valorizando os aspectos 

qualitativos do educando, não apresentando apenas um único critério para 

promoção para uma nova etapa de ensino. Ao revés, faculta às 

instituições de ensino a escolha de critérios que possibilitem a progressão, 

a partir das condições pessoais do aluno. Ocorre que, por seis votos a 

cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a 

fixação da data limite de 31 de março para que estejam completas as 

idades mínimas de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na 

educação infantil e no ensino fundamental. A decisão da Corte foi tomada 

em 1º de agosto de 2018, na conclusão do julgamento conjunto da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292, que questionavam 

exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/1996) e em normas do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Portanto, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Luiz Fux, no 

sentido de que as exigências de idade mínima e marco temporal previstas 

nas resoluções do CNE foram precedidas de ampla participação técnica e 

social e não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem 

o acesso à educação. Votaram nesse sentido os ministros Luís Roberto 

Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e a 

presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, o que afasta o fundamento 

relevante do pedido liminar, pois deve ser seguido pelo Poder Judiciário. 

Ante o exposto, ausente fundamento relevante porque em contrariedade 

ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO/DENEGO a medida 

LIMINAR que objetivava suspender o ato que deu motivo ao pedido de 

matrícula do infante E. J. A., criança nascida em 06 de abril de 2016, na 

Escola Municipal de Educação Infantil Emma Delaparte Vittorazzi, 

especificamente no Pré-I da Primeira Fase (pré-escola). DETERMINO a 

intimação, por meio de seu advogado, da autoridade apontada como 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações. 

Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada para, querendo, ingresse – Lei n. 12.016/09, art. 7º, I a 

III. Com o fim do prazo estabelecido para a autoridade coatora, remeta os 

autos ao representante do Ministério Público, que opinará no prazo fixado 

de 10 (dez) dias, retornando-me concluso como ou sem 

parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 12, caput e parágrafo 

único. Inclua o processo entre as prioridades de julgamento – Lei n. 

12.016/09, art. 7º, §4º. Cumpra, expedindo o necessário, entre os quais o 

mandado notificatório. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000531-66.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE GAUDENCIO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Processo: 1000531-66.2019.8.11.0052. AUTOR(A): SEBASTIAO 

JOSE GAUDENCIO FILHO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por 

Sebastião José Gaudêncio Filho em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos. A parte requerente apresentou 

documentos comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. 

Asseverou, na petição inicial, ter postulado administrativamente o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural) em 09/08/2018, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob a 

justificativa de falta de comprovação de atividade rural. Recebida a petição 

inicial, determinou-se a citação da requerida. A parte requerida, na 

contestação, não diz nada relacionado ao autor, apenas reúne 

comentários à legislação previdenciária e, ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Realizada a audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º, da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Inicialmente, 

verifica-se que o autor tinha 64 (sessenta e quatro) anos de idade na data 

da propositura da ação, restando preenchido o requisito da idade mínima 

nos termos do art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme documentos 

pessoais anexos. Passa-se a analisar a qualidade de segurada da autora. 

A Lei 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação 

de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante 

justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” 

Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente 

para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de Súmula 27 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Súmula 149 do Tribunal de 

Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. 

Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento 

de tempo de exercício de atividade urbana e rural. Súmula 149, do Tribunal 
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de Justiça. A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o 

requerente acostou nos autos Fichas de Matrícula Escolar de suas filhas 

vinculadas à Escola Municipal de Primeiro Grau “Sítio Silva”, localizada no 

município de Salto do Céu-MT, constando, ainda, a profissão do autor 

como sendo lavrador – fichas escolares referentes aos anos de 1989, 

1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995. Foi acostado aos autos cópia de 

instrumento particular de contrato de comprova e venda de imóvel rural, 

referente à Estância Gaudêncio, localizada na comunidade rural Lua Nova, 

Município de Salto do Céu-MT – documento datado de 06/11/2001. Consta 

nos autos ficha de inscrição e controle sindical em nome de Sebastião 

José Gaudêncio Filho, filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Tangará da Serra-MT desde 01/04/2008, constando contribuições 

sindicais com competência 04/2008 a 12/2015. Além disso, apresentou 

nos autos notas fiscais de compra e venda de semoventes realizadas nos 

anos de 2010, 2013, 2014, 2015, 2015 e 2018. Apresentou, ainda, 

certidão de localização de imóvel rural emitida pela Prefeitura Municipal de 

Salto do Céu-MT – documento datado de 29/05/2017. Por fim, consta nos 

autos Declaração do Imposto sobre propriedade Territorial Rural do 

exercício de 2018, referente à Estância Gaudêncio. Na audiência de 

instrução realizada em 26/09/2019, inquiriram-se as testemunhas José 

Vieira da Silva e José da Silva Neto, ambos firmes em relatar a trajetória do 

requerente na condição de trabalhador rural em regime de economia 

familiar. A primeira testemunha, José Vieira da Silva, declarou conhecer o 

autor há aproximadamente 30 anos e, durante esse tempo, indicou que 

Sebastião José Gaudêncio Filho desempenhava atividades rurais, como o 

plantio de arroz, na comunidade rural Rio Negro, localizada no município de 

Salto do Céu-MT. A primeira testemunha relatou que o autor, à época em 

que o conheceu, não possuía propriedade rural e desempenhava suas 

atividades rurais como arrendatário de imóvel rural. Por fim, indicou que o 

autor, atualmente, é proprietário de um sítio, localizado na comunidade 

rural Lua Nova, no município de Salto do Céu-MT, onde realiza o plantio de 

mandioca e inhame. A testemunha informou, ainda, que o autor 

desempenha, eventualmente, atividades de diárias na propriedade de 

terceiros, como complemento da renda familiar. A segunda testemunha, 

José da Silva Neto, declarou conhecer o autor há aproximadamente 30 

anos e, durante esse tempo, indicou que Sebastião José Gaudêncio Filho 

desempenhou atividades rurais como lavrador na comunidade rural Lua 

Nova, localizada no município de Salto do Céu-MT. A segunda testemunha 

informou que, de início, o autor não possuía propriedade rural e, portanto, 

desempenhava suas atividades em arrendatário em imóvel rural de 

terceiros. Por fim, indicou que atualmente o autor e sua esposa possuem 

um sítio, onde desempenha atividades rurais em regime de economia 

familiar, sem a presença de empregados ou maquinários. Sobre a 

amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: [...] 1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado. (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, 

o início de prova material juntado aos autos pelo autor foi completado pela 

prova oral colhida em audiência, os quais demonstram ser o autor 

trabalhador rural pelo período exigido para a concessão do benefício. O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: Este Superior Tribunal de Justiça considera 

que o exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, 

mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial 

dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que o autor laborou por tempo 

suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não há necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: [...] 1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Decadência “Vale ressaltar que não 

há decadência do direito ao benefício, já que o caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato concessório, isto é, de 

benefício já em manutenção. Daí decorre que o segurado pode, a qualquer 

tempo, requerer, judicial ou administrativamente, benefício cujo direito 

tenha sido adquirido a bem mais de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de 

Direito Previdenciário – teoria e questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 

2011, p. 537). Considerando estas fundamentações, não há falar em 

decadência do direito aqui discutido. Prescrição De acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

considerando que o pedido na esfera administrativa foi apresentado em 

09/08/2018, quando o autor já preenchia os requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), há que se considerar o direito à percepção das 

parcelas a receber por ele. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito do autor à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda , das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde relativas ao benefício 

devidas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição 

supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores eventualmente 

pagos a título de benefício previdenciário. Determino à parte ré que 
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promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária deve incide desde o vencimento de cada parcela, 

segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. 

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e feito as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Autos n.° 1000465-86.2019.8.11.0052. AUTOR(A): DIVINA 

RIBEIRO DA SILVA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por Divina 

Ribeiro da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. A parte requerente apresentou documentos 

comprobatórios de início de atividade rural junto com a inicial. Recebida a 

petição inicial, determinou-se a citação da requerida. A parte requerida, na 

contestação, não diz nada relacionado à autora, apenas reúne 

comentários à legislação previdenciária e, ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Realizada a audiência de 

instrução foram ouvidas as testemunhas. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Inicialmente, 

verifica-se que a autora tinha 62 (sessenta e dois) anos de idade na data 

da propositura da ação, restando preenchido o requisito da idade mínima 

nos termos do art. 48, § 1º, da Lei 8.213/91, conforme documentos 

pessoais anexos. Passa-se a analisar a qualidade de segurada da autora. 

A Lei 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A comprovação 

de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante 

justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” 

Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente 

para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de Súmula 27 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Súmula 149 do Tribunal de 

Justiça, vejamos: Súmula 27, do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região. 

Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento 

de tempo de exercício de atividade urbana e rural. Súmula 149, do Tribunal 

de Justiça. A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a 

requerente acostou nos autos certificado de cadastro rural (Sítio Miranda) 

correspondente ao ano de 1984 - 1986. Apresentou, também, cópia da 

Escritura Pública de Compra e Venda, onde consta o nome a autora no 

polo passivo, realizando a compra de um imóvel rural – documento datado 

de 28/05/2008. Frise-se que a autora é casada com Itamiro Miranda da 

Silva, conforme certidão de casamento presente nos autos – datado de 

22/01/1971. Na audiência de instrução realizada em 22/11/2019, 

inquiriram-se as testemunhas Geraldo Severino de Oliveira e José Tiago, 

ambos firmes em relatar a trajetória da requerente na condição de 

trabalhadora rural em regime de economia familiar. A primeira testemunha, 

Geraldo Severino de Oliveira, declarou que conhece a autora Divina 

Ribeiro da Silva, desempenhando atividade rural, há mais de 30 anos junto 

de seu esposo, e que esta possui uma pequena criação de porcos, 

galinhas e vacas em sua propriedade rural. A segunda testemunha, José 

Tiago, declarou que conhece a autora Divina Ribeiro da Silva, 

desempenhado atividade rural há pelo menos 40 anos junto com seu 

companheiro, que cultivam milho e mandioca em sua propriedade rural, 

sem uso de maquinário. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: [...] 1. A Primeira 

Seção do STJ fixou, no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 

05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o 

entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço 

rural mediante a apresentação de um início de prova material, sem delimitar 

o documento mais antigo como termo inicial do período a ser computado, 

contanto que corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar 

sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo 

autor como início de prova material foram corroborados por prova 

testemunhal firme e coesa e podem ser estendidos tanto para períodos 

anteriores como posteriores ao documento mais antigo apresentado. 

(AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). Portanto, o início de prova 

material juntado aos autos pela autora foi completado pela prova oral 

colhida em audiência, os quais demonstram que a parte autora 

desempenha atividades rurais pelo período exigido para a concessão do 

benefício. O regime de economia familiar O regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. 

Em razão disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no 

sentido de que as provas em relação à condição de segurando especial 

de um membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos 

demais membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por 

todos os demais julgados existentes: Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 
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Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer à parte autora a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não há necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: [...] 1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.” (STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Decadência “Vale ressaltar que não 

há decadência do direito ao benefício, já que o caput do artigo 103 da Lei 

8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato concessório, isto é, de 

benefício já em manutenção. Daí decorre que o segurado pode, a qualquer 

tempo, requerer, judicial ou administrativamente, benefício cujo direito 

tenha sido adquirido a bem mais de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de 

Direito Previdenciário – teoria e questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 

2011, p. 537). Considerando estas fundamentações, não há falar em 

decadência do direito aqui discutido. Prescrição De acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

considerando que o pedido na esfera administrativa foi apresentado em 

22/04/2013, quando a autora já preenchia os requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), há que se considerar o direito à percepção das 

parcelas a receber pela autora. 3. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito 

nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por 

idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde relativas 

ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, observada a 

prescrição supramencionada, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário, compensando-se os valores 

eventualmente pagos a título de benefício previdenciário. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês 

até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros 

aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta 

Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se o 

índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno a Autarquia Federal a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. . Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado e feito as anotações de estilo, arquivem-se com baixa. RIO 

BRANCO/MT, 3 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000565-41.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, 

Citação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, em contato telefônico com o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 

3/4/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 12 de fevereiro de 2020 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000366-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VINICIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000366-53.2018.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 26.412,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[Seguro, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, 

fica agendada a perícia para a data de 3/4/2020, a partir das 08:00 horas. 

RIO BRANCO, 12 de fevereiro de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13360 Nr: 22-36.2011.811.0052

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlindo Tedeschi, Maria Muraro Tedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:MT - 
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2.935-A

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar as partes a 

manifestarem-se no prazo legal acerca da proposta de honorários de 

folhas 226.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57406 Nr: 224-32.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR ALESSANDRO 

ESTEVES, já qualificado nos autos, às penas previstas para os crimes 

tipificados nos artigos 129, 330 e 331, todos do Código Penal.Com 

fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do 

Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao 

acusado.1- DOS OBJETO DA CONDENAÇÃOCIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS 

DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENALNa primeira fase da dosimetria, 

imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento 

da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de 

reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, 

veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 

162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há 

elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade 

além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão 

disso, deixa-se de valorar essa circunstância.Sobre os antecedentes, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há 

valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal 

transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a 

reincidência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11568 Nr: 873-46.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Maria da Silva, LFTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azuildo Toscano de Figueiredo.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar o(a) Ilmo(a). 

Sr(a). Dr(a). Charles de Paula Almeida a devolver os autos de código nº 

11568 no prazo de 03 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 468-34.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villian Zucoloto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar o(a) Ilmo(a). 

Sr(a). Dr(a). César Luiz Branicio da Silva a devolver os autos de código nº 

33505 no prazo de 03 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14068 Nr: 730-86.2011.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior, Jocézio Brito de Souza, 

Jocineide Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Carlos Arthur Gonzaga Ribeiro Figueiredo - 

OAB:23359O, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6.072-B/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUTRA - OAB:4470, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11.883-B, Marcelo Silva Moura

Marcelo s - OAB:OAB/MT 12.307, Roniclei Elias Resende - 

OAB:OAB/MT 20.047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ferreira Freitas - 

OAB:121.567/SP, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - OAB:24967/B

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para intimar o(a) Ilmo(a). 

Sr(a). Dr(a). Edson Ferreira Freitas a devolver os autos de código nº 

14068 no prazo de 03 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-63.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000182-63.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUSMAR ROSA DE PAULA 

REQUERIDO: ARLEI GUEDES DE OLIVEIRA Aqui se tem ação de obrigação 

de transferência de veículo cumulada com pedido de compensação por 

dano material e moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Lusmar Rosa de Paula em face Arlei Guedes de Oliveira. A presente 

demanda versa sobre relação de consumo com inversão do ônus da 

prova deferido por este Juízo, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 

8.078/90. Em audiência de conciliação, a parte requerida declarou não ter 

condições financeiras para constituir advogado para atuar em seu favor. 

É o relatório. Fundamento e decido. Nomeio como defensor dativo o 

advogado Maxsuelber Ferrari, inscrito na OAB 26680, para que atue em 

favor da parte requerida nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da 

CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev/2019, considerando que é 

dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se 

o advogado nomeado, via DJe, para que apresente contestação no prazo 

de 5 dias, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grasso). A parte requerida deverá, ainda, indicar sua 

qualificação completa (estado civil e profissão), bem como trazer aos 

autos elementos que indiquem sua condição econômica, para efeitos de 

analisar a condição de econômica doméstica, quesito essencial para se 

aferir a necessidade da manutenção da gratuidade dos serviços 

judiciários. O prazo para impugnação à contestação e os documentos nela 

acostado é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa, nos termos do Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Consigno que “a 

assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”, nos 

termos dos Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação 

aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Após, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-48.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS 

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000334-48.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 16.758,84 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Indenização por 

Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SILVANA REGINA CARREIRO 

Endereço: RUA 13 DE DEZEMBRO, 38, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO ATIVO: SILVANA REGINA 

CARREIRO A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar cálculo atualizado para execução da sentença, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, sob pena de arquivamento 

dos autos. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RIO BRANCO, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-39.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO BENEDITO CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 CERTIDÃO 

Intimo as partes para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, nos termos do artigo 477, §1º, do CPC. ROSÁRIO OESTE, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000593-69.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

LURDES MARIA DE ALMEIDA OAB - 047.519.771-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE Certidão Processo: 1000593-69.2019.8.11.0032; Valor 

causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7)/[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Intimo as 

partes para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, nos 

termos do artigo 477, §1º, do CPC. ROSÁRIO OESTE, 12 de fevereiro de 

2020 ROGERIO DORNELES DO NASCIMENTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: 

(65) 33561533

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. DIEGO HARTMANN. PROCESSO n. 

1000907-15.2019.8.11.0032 Valor da causa: R$ 21.853,69 ESPÉCIE: 

[Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EDNO ANGELO DA SILVA 

Endereço: rua tiradentes, S/N, santo antonio, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 POLO PASSIVO: Nome: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 146, - 

ATÉ 1062 - LADO PAR, sala 63, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78070-100 CERTIFICO que intimo a parte autora, na pessoa dos seu 

Advogado, sobre a Senteça- ID 28725768

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000985-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PAULINA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR DIEGO HARTMANN. PROCESSO n. 

1000985-09.2019.8.11.0032 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 852 de 925



[Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARINA PAULINA DA SILVA LEITE 

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, TORRE, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre 

o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001039-72.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. L. O. (REQUERENTE)

K. P. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. DIEGO HARTMANN. PROCESSO n. 

1001039-72.2019.8.11.0032 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) POLO 

ATIVO: Nome: JUAN JOSÉ LOAIZA OSÓRIO Endereço: Barreiro Vermelho, 

00, Sitio, Comunidade Barreiro Vermelho, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 Nome: KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA Endereço: DOS 

SOTEROS Q, 14, POUPEX, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 A intimação 

das partes, para que, prazo de 15 (quinze) dias, comprovem a 

hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento da inicial. 

Por fim, considerando que o valor da causa, em ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, deve corresponder ao 

valor estimado dos bens apresentados à partilha, DETERMINO a intimação 

dos requerentes para que emendem à inicial para atribuir valor correto à 

causa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000834-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIA PEREIRA BELEM DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

EMILIANO ANELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ROQUE PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 1000834-43.2019.8.11.0032 Valor 

da causa: R$ 155.005,51 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

ABILIA PEREIRA BELEM DE ALMEIDA Endereço: desconhecido Nome: 

EMILIANO ANELO DE ALMEIDA Endereço: RUA LIGIA BORGES, 501, 

CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 Nome: ROQUE PEREIRA 

DE ALMEIDA Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, S/N, VEU 

DE NOIVA, COHAB, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

Certifico que intimo a parte autora para que providencie novo pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato no endereço da comarca de Chapada dos Guimarães ou informe 

que providenciará meios para o cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75932 Nr: 2927-64.2017.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alessi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - 

OAB:10777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 3893-27.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59882 Nr: 571-67.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Jose da Costa, Helio José de Morais, João 

de Tal, irmão do denunciado Julio José da Costa, João José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Conceição da Silva 

Stabilito Albues - OAB:4266/RO, Julio José da Costa - OAB:1752, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, Silmara Enoré de Morai 

Cortez - OAB:1929/MT

 Processo n.º: 571-67.2015.811.0032

Código n.º: 59882

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista da certidão de Ref. 220, verifico não constar a intimação pessoal 

do denunciado Júlio José da Costa.

Dessa forma, EXPEÇA-SE novamente mandado de intimação pessoal do 

denunciado, fazendo cumprir a decisão de Ref. 207, e em caso negativo, 

determino que Sr. Oficial (a) de Justiça efetue diligências necessárias 

para busca de novos endereços.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77204 Nr: 3650-83.2017.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA RAQUEL DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte Requerente a cerca do cumprimento do mandado de 

averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78843 Nr: 4440-67.2017.811.0032
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S.C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao para o cumprimento 

do ato ou informe que providenciará meios para o cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82589 Nr: 2144-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA RUZIN KMIECICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, bem como requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27037 Nr: 132-95.2011.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdCMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MXdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Eduardo Esquiçato 

Dias - OAB:10120/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando as 

comarcas de Guarantã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) 

e Rosário Oeste (Decisão CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se 

a necessidade de readequação de pauta.

 Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, devendo os 

autos aguardar em secretaria nova designação.

Façam-se as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78192 Nr: 4132-31.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA NEVES, Sebastiana 

Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória de ref. 60 juntado aos 

autos, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-96.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC, conforme sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-94.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Requerida foi intimada para efetuar o pagamento do saldo 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão proferida, 

contudo, nada manifestou. Assim, nos termos da legiação vigente, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da Reclamada constate no andamento 

retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-86.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA DE ALMEIDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar-se quanto à petição da parte 

Reclamada constante no andamento retro, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 87766 Nr: 1525-45.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAREM 

AS CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS INTERPOSTOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-70.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODENATIS DA SILVA POMPEU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000192-70.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:ODENATIS DA 

SILVA POMPEU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-55.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000193-55.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MANOEL DIAS 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-40.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RITA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000194-40.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LAZARO RITA 

DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-25.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000195-25.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LINO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-47.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAFE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEMY WILLIAN GALVAO BORBA (REU)

GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000200-47.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VANESSA CAFE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO POLO PASSIVO: GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-24.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RENATHA CLARA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-24.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:RENATHA 

CLARA MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000209-09.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VIRGINIA MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

Edital Nº 001/2020

A Doutora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em 

cumprimento ao disposto no artigo 426 do Código de Processo Penal.

FAZ SABER Ao público em geral e a quem interessar possa que, em face 

das manifestações espontâneas e indicações recebidas de autoridades, 

repartições públicas e outras entidades locais, foram alistados, para o ano 

de 2020, os cidadãos adiante relacionados, para servirem como JURADOS 

do Tribunal do Júri desta Comarca de São Félix do Araguaia-MT, durante o 

citado exercício, na forma e sob as penas da lei.

1-Wilami Ribeiro Dias – Funcionário Público

2- Antonio Souza Menezes Neto – Funcionário Público

3- Maria Marta da Silva Milhomem – Funcionário Público

4- Jarlen Angélica Ramos Barbosa – Funcionário Público

5- Raimundo Silva de Sousa – Funcionário Público

6- Ivana de Moraes Vieira – Funcionário Público

7- Fabíola Barros Milhomem – Funcionário Público

8- Paulina Neta Sousa e Silva – Funcionário Público

9- João Elias de Freitas Neto – Funcionário Público

10- Kátia Bento Luz – Funcionário Público

11- Licia Magna Pereira Costa – Funcionário Público

12- Marly de Souza Marinha – Funcionário Público

13- Tarquínio Wanderley Silva – Funcionário Público

14- Junio de Souza Alves – Funcionário Público

15- Ângela Maria de Oliveira – Funcionário Público

16- Maria Iva Rocha Dutra – Funcionário Público

17- Dinalva Ribeiro da Silva – Funcionário Público

18- Alinne Rocha de Abreu – Funcionário Público

19- Ana Flávia Cardoso Campos – Funcionário Público

20- Edenilza Maria Erthal – Funcionário Público

21- Rosiane dos Santos Milhomem – Funcionário Público.

22- Kesley Pereira Aguiar – Funcionário Público

23- Laura Neide de Sousa Ferreira – Funcionário Público

24- Leandro Leão da Silva – Funcionário Público

25- Katiane Rodrigues Silva – Funcionário Público

26- Mirian Pereira de Carvalho – Funcionário Público

27- Edson Coutinho dos Reis – Funcionário Público

28- Izabel Pereira de Abreu – Funcionário Público

29- Gilmar Barreira da Silva – Funcionário Público

30- Ellen Caroline Alves Souza – Funcionário Público

31- José Gomes da Silva – Funcionário Público

32- Antonio Carlos Barbosa – Funcionário Público

33- Mariana Brito Santos – Funcionário Público

34- Tânia Maria Barbosa dos Santos – Funcionário Público

35- Vanessa Alves Maia – Funcionário Público

36- Márcia Menezes Matos - Funcionário Público

37- Leandro Campelo Adorno – Funcionário Público

38 – Elvecino Alves Rodrigues – Funcionário Público

39- Jane Sirlei dos Santos Correa – Funcionário Público

40- Maria do Socorro Carvalho Faria – Funcionário Público

41- Edvania Queiroz Ribeiro – Funcionário Público

42- Fellipe Ferreira Barbosa – Funcionário Público

43- Cassiana Machado – Funcionário Público

44- Lucélia Cecílio Santos - Funcionário Público

45- Tânia Maria Barbosa dos Santos – Funcionário Público

46- Thaise Santos de Castro _ Funcionário Público

47- Katiane Rodrigues da Silva – Funcionário Público

48- Vera Lúcia Salvador Araújo – Funcionário Público

49- Maria do Socorro Ferreira dos Santos – Funcionário Público

50- Sonia Costa Leite – Funcionário Público

51- Roseny Luiza Moro – Funcionário Público

52- Valdirene Aires Wanderley – Funcionário Público

 53 – Zilneides Viana Barros – Funcionário Público

54- Maria Lilia Potencio Ferreira Reis – Funcionário Público

 55- Vilmeides Araújo de Oliveira – Funcionário Público

56 – Fabiana Aguiar da Silva – Funcionário Público

57- Terezinha Gomes de Lima – Funcionário Público

58- Elcilene Rodrigues de Souza – Funcionário Público

59- Cléia dos Reis Carvalho – Funcionário Público.

60- Claudenora da Silva Amorim – Funcionário Público

61- Elieth Pinto da Silva – Funcionário Público

62- Maria Aparecida da Silva – Funcionário Público

63- Douglas Barbosa Santana- Funcionário Público

64- Flávio Bandeira de Melo – Funcionário Público

65- Célia Maria Alves Abreu – Funcionário Público

66- Maria de Lurdes da Silva – Funcionário Público

67- Rosa de Lina Rodrigues de Souza – Funcionário Público

68- Mirian Raquel M. Lubschinski- Funcionário Público

69- Roziclea Fonseca Gonzaga. Funcionário Público

70- Sara Joana Fragoso Novais- Funcionário Público

71- Waynee Gomes dos Santos- Funcionário Público

72- Jailton Gomes Aguiar – Funcionário Público

73- Telma Boaventura Oliveira – Funcionário Público

74- Edson Coutinho dos Reis – Funcionário Público

75- Edileuza Soares Barbosa – Funcionário Público

76- Levi Fernandes Tavares – Funcionário Público

77- Jessica Dias de Brito- Funcionário Público

78- Maria Vilma Oliveira Marinho – Funcionário Público

79- Rosanna Ferreira dos Santos – Funcionário Público

 80- Márcia Santos – Escola - Funcionário Público

81- Jucineide Rodrigues Costa – Funcionário Público

82- Marli Helia Sobral Carneiro – Funcionário Público

83- Marivan Moraes Miranda – Funcionário Público

84- Safira Milhomem Silva Costa – Funcionário Público

85- Michel Lunardo Dias de Brito – Funcionário Público

86- Lucas Kock Cubas - Funcionário Público

87- Maria Iraci Santana da Costa Barros – Funcionário Público

88- Cleia Sousa Silva – Funcionário Público

89- Alecia Pereira Sousa – Funcionário Público

90- Orcilene da Silva Vargas – Funcionário Público

91- Renata Soares Rabelo – Funcionário Público

 92- Antonio Carlos Barbosa – Funcionário Público

93- Rafael Vieira de Sousa – Funcionário Público

 94- Ivania Ferreira Costa – Escola . Funcionário Público

95- Lucilene Torres de Melo – Funcionário Público

96- Edson Coutinho dos Reais – Funcionário Público

97- Leia Cabral dos Santos – Funcionário Público

98- Maria Dileusa Carvalho Parrente – Funcionário Público

99- Elinei de Melo e Silva – Funcionário Público

100 - Kainã Jerônimo Rodrigues – Funcionário Público

E, para que não se possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 

EDITAL, a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no local 

de costume do Fórum. Na forma dos artigo 426, §2º, do Código de 

Processo Penal, e na forma dos artigos 436, 439, 442, 443, 445 e 446, que 

passo a transcrever:

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.
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§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.’ (NR)

Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. ’ (NR)

Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados. ’ (NR)

Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados. ’ (NR)

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. ’ (NR)

Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia, 

Estado do Mato Grosso, ao(s) 12 de fevereiro de 2020. Eu, _____José 

Ivanilson Vieira Campos, Gestor Geral desta Comarca, o digitei e 

subscrevi.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito – Diretora do Foro

 

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000787-17.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000787-17.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Compulsando os 

autos denota-se que o Douto causídico subscritor da petição inicial 

endereçou a mesma ao Juízo Especial Cível desta Comarca, porém a 

protocolou na Segunda Vara. Ademais, o peticionante requer a concessão 

de assistência judiciária gratuita baseando seu pleito na Lei 

correspondente. Sendo assim, intime-se o Nobre advogado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o correto ajuizamento da presente 

demanda, ou requeira o que entender de direito. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 22 de Novembro de 2019. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32133 Nr: 764-69.2011.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabela Tiveron Sgobi

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:11784, Nayara Andréia Peu da Silva - OAB:8460-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, proceda a secretaria à retificação da capa dos autos, 

passando a constar os nomes dos requeridos declinados em fls. 125/130, 

bem como à alteração do novo patrono da parte autora.

 Em seguida, proceda às mudanças necessárias para o devido andamento 

processual no sistema Apolo, uma vez que a autora constituiu novo 

causídico.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase processual dos 

presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, que consagra o 

princípio de promoção pelo Estado da solução por autocomposição, bem 

como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, remeta-se o presente feito 

ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se 

fazerem presentes em sessão a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, 

para oportunizar lhes a mediação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, observando, especialmente, os nomes declinados nas pág. 

125/130.

Restando infrutífera a tentativa de mediação, dê-se vida ao comando do 

art. 335 do NCPC, devendo as partes requeridas apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias da realização da audiência ora designada, 

sob pena de não o fazendo, serem consideradas revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora, devendo 

esclarecer, no prazo de até 20 (vinte) dias, sobre eventual desinteresse 

na tentativa da audiência.

Apresentadas as defesas, intime-se a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42790 Nr: 76-68.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença que reconhece a implantação de 

benefício previdenciário por idade rural em favor de José Ferreira 

Figueiredo.

A parte interessada se manifestou nos autos noticiando que até o atual 

momento o benefício não fora implantado, trazendo, ainda, atualizações 

dos valores em atraso devidos pela autarquia.

 Conquanto a instituição previdenciária não tenha se pronunciado nestes 

autos, tem-se adotado procedimento semelhante a outros processos, pois, 

em regra, no que concerne ao aspecto prático, quando oportunizado o 

momento de se manifestar, a Procuradoria Federal, informa que a 

determinação judicial para implantação do benefício, deve ser dirigida 

mediante ofício ao JUSCONVÊNIO, diretamente à APS-ADJ de Cuiabá.

Nesse caminhar, almejando à celeridade e economia processual, 

expeça-se oficio ao gerente executivo da Agência da Previdência Social 

de Atendimento das Demandas Judiciais – APS-ADJ de Cuiabá, por 

intermédio do JUSCONVÊNIO, instruindo com os documentos reputados 

imprescindíveis, determinando a implantação do benefício previdenciário 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais).

 Sem prejuízo da determinação expendida, intime-se o INSS, por meio da 

Procuradoria Federal, para que providencie a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais).

Outrossim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte 

autora para, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação.
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Por fim, proceda a secretaria com a mudança da classe processual e a 

retificação da capa dos autos, passando, desde logo, a contar 

“Cumprimento de Sentença”.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137360 Nr: 745-53.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Declaração->Embargos->Recursos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Siqueira Coimbra-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, afastada a preliminar aventada, julgo improcedentes os 

Embargos à Monitória deduzidos por Paulo Siqueira Coimbra-ME, 

constituindo-se de pleno direito título executivo judicial em favor da 

embargada, nos termos do art. 702, §8.°, do Código de Processo 

Civil.Arcará ainda o embargante com o pagamento das custas e despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito.Translade-se a presente 

sentença aos autos ID nº 135660, arquivando o feito após decorrido os 

prazos legais e tomadas as medidas de praxe.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 06 de fevereiro de 2020.Janaína 

Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34266 Nr: 288-94.2012.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ogílio Schiavão, Ronaldo do Carmo Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dal Bem - 

OAB:13394/MS, Raphael de Lemos Ferreira - OAB:11944-A/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, compulsando os autos, denota-se que o denunciado Ogílio 

Schiavão compareceu nos autos pleiteando revogação de sua prisão 

(fls.178/185), por intermédio de advogado constituído (procuração às fls. 

186), contudo até o presente momento não apresentou resposta à 

acusação.

 Sendo assim, em consonância com a manifestação da Defensoria Pública 

apresentada às fls. 237, nomeio para patrocinar a defesa do acusado 

Ogílio, a Dra. Jaqueline Gomes Ponte, advogada militante nesta Comarca 

para fins de apresentação de resposta à acusação no tocante ao crime 

do artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal, eis que os demais se 

encontram prescritos, consignando que os honorários, os quais já arbitro 

em 01 URH, deverão ser arcados pelo denunciado.

Ademais, uma vez que a prisão preventiva do denunciado Ogílio Schiavão 

foi novamente decretada às fls. 228/234 em razão do descumprimento das 

medidas cautelares impostas às fls. 200/201, considerando que o 

Ministério Público trouxe aos autos o endereço atualizado dos réus, 

DETERMINO a tentativa de cumprimento dos mandados de prisão de ambos 

os réus nos endereços declinados às fls. 243, bem como a citação do réu 

RONALDO DO CARMO BEZERRA para apresentação de resposta à 

acusação, caso seja encontrado, uma vez que os crimes em relação a ele 

se encontram suspensos por força do artigo 366 do CPP.

Em tempo, uma vez que não há nos autos notícia de revogação do 

instrumento de procuração de fls. 186, determino a intimação advogados 

procuradores, para que no prazo de 05 (cinco) dias, justifiquem o motivo 

imperioso que os fez abandonar o processo, sob pena de multa prevista 

no artigo 265 do Código de Processo Penal e demais sanções cabíveis.

Às providências, expedindo-se com urgência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133437 Nr: 415-90.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Missias Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Márcio de Sousa 

Oliveira - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal para apuração da prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 34, inciso III da Lei n. 9.605/98, constando como 

denunciado MANOEL MESSIAS VIERA DA SILVA.

 O réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls.53).

Depreende-se dos autos que o prazo de suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, decorreu em 24 de agosto de 

2019, sem que houvesse qualquer notícia de revogação.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade dos denunciados (fls.73).

É o que merece registro.

Decido.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. 73 e DECLARO EXTINTA a 

punibilidade do denunciado MANOEL MESSIAS VIERA DA SILVA, com 

fulcro no paragrafo 5º, do artigo 89 da Lei nº. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao MPE.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135035 Nr: 1503-66.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR, DGPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cesar do Nascimento - 

OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 21, a qual informa que a parte autora teria se 

mudado para a cidade de Porto Alegre do Norte/MT, Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo o atual e 

correto endereço do Requerido, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38648 Nr: 2409-61.2013.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos.

Ante a alegação da parte Autora, certifique a Secretaria a tempestividade 

da contestação de fls. 64/74, bem como o cumprimento da decisão de fls. 

82.

Após, volvam-me os autos conclusos para maiores deliberações.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45935 Nr: 1961-20.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alexandre Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Alves Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143621 Nr: 1061-32.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdM, MMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da Defensoria às fls. (41) e DETERMINO ao Senhor 

Gestor à expedição da competente Carta Precatória para Comarca de 

Rubiataba - GO, com a finalidade de citação do Executado, com endereço 

constante ás fls. (41).

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144436 Nr: 1599-13.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, com fundamento no artigo 678 do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada, determinando a suspensão da medida constritiva sobre 

o bem litigioso objeto dos embargos e, com isso, revogo a decisão que 

deferiu a penhora e avaliação sobre o imóvel objeto da matrícula n.° 

16.354 do CRI da Comarca de São Félix do Araguaia, proferida na ação de 

execução em apenso (código 40415 – fls. 39/41), e, por conseguinte, 

torno sem efeito o auto de arresto (fl. 45 do processo de execução). 

Diante disso, caso já tenha sido registrada, determino o levantamento da 

penhora que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n.° 16.354 do CRI da 

Comarca de São Félix do Araguaia.Expeça-se ofício ao CRI desta Comarca 

para que proceda ao levantamento de eventual penhora existente sobre o 

imóvel objeto da matrícula n.° 16.354, caso a constrição tenha sido 

registrada por força de decisão proveniente da Ação de Execução 

(código 40415). Encaminhe-se com o ofício cópia deste decisum. Cite-se o 

embargado, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos 

principais, para contestar, em 15 dias (artigo 679, CPC), consignando-se 

que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (artigos 344 e 345 do 

CPC).Nos termos do art. 677, §3.º, do CPC, a citação será feita na pessoa 

do advogado do embargado, haja vista que possui procurador constituído 

nos autos da ação principal.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, manifeste-se a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em tempo, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuitaExpeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147037 Nr: 3145-06.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT, Fausto Aquino de Azambuja 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nagib Elias Quedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município 

de Luciara - MT, em face de Nagib Elias Quedi, devidamente qualificados 

nos autos.

Nos termos do artigo 17, §7º da Lei de Improbidade Administrativa, 

DETERMINO a notificação do requerido para oferecer manifestação por 

escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público nos termos do artigo 17, 4º, da Lei 

8.429/92.

 Às providências, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147053 Nr: 3153-80.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PA, ACAdS, AMMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allana Christhy Fernandes 

Araújo - OAB:46385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestar no 

presente feito, pelo prazo legal, haja vista haver interesse de menor no 

pleito, com supedâneo ao art. 178, II do CPC.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38583 Nr: 2354-13.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

 Com a interposição do recurso de Apelação pelo INSS, o Núcleo Central 

de Conciliação do TRF da 1ª Região submeteu o conflito à tentativa de 

conciliação. Com isso, o INSS apresentou proposta de acordo que foi 

aceita pela parte autora, chegando os litigantes a uma composição 

amigável para pôr fim à demanda.

 Conforme decisão às fls. 89/90, o Desembargador Federal Cândido 

Ribeiro homologou o acordo e extinguiu o processo com exame do mérito.

Intimado da referida decisão, o INSS informou que o benefício foi 

implantado e que não iria recorrer (fl. 92).

Certidão do trânsito em julgado da decisão homologatória (fl. 98).

Considerando o trânsito em julgado da decisão homologatória e o retorno 

dos autos à vara de origem.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

notadamente, discriminando os valores devidos a título de parcelas 

atrasadas e honorários sucumbenciais, que foi objeto do acordo, para 

expedição de Requisição de Pequeno Valor e demais providências.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148551 Nr: 402-86.2019.811.0017

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomé Francisco Camilo da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TOMÉ FRANCISCO CAMILO DA SILVA 

FILHO, Cpf: 06300045102, Rg: 24058327, Filiação: Maria Claudia Tavares 

dos Santos e Tomé Francisco Camilo da Silva, data de nascimento: 

21/10/1997, brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-mt-MT, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu das medidas protetivas deferida a favor da 

vítima Daniela Marinho Figueiredo

Despacho/Decisão: 1 Afastamento do lar, domícilio ou local de convivência 

com a ofendida; 2 Proibição de aproximação da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100(cem) metros 

de distância entre a ofendida e o agressor; 3 Proibição de contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 11 de fevereiro de 2020

Lucimar F.rosa Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136984 Nr: 448-46.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parassú de Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Parassú de Souza Freitas.

 Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC (fl. 20).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, à fl. 20, comunica a parte exequente a 

integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 Sem condenação em honorários e custas, diante da ausência de 

pretensão resistida.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35933 Nr: 2059-10.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jazon de Souza Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Publica do 

Estado em face de Jazon de Souza Freitas Filho.

Após o regular andamento do feito, a Exequente informa a quitação da 

dívida, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC 

(fls. 13).

 É o relato.

 Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida das 

CDA’s que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls.73, comunica a parte exequente 

a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 CONDENO o Executado ao pagamento das custas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 1110-15.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro Camelo, Luiz Otávio Castro 

Camelo Lobo, Alencar de Oliveira Lobo Filho, Alencar de Oliveira Lobo, 

Amelia Cristina de Castro Came, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a serventia acerca do integral cumprimento da decisão de 

fls. 91.

Às providências, com eficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 1770-09.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Pascoal Fin, Caetano de Souza Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

Exequente para dizer o quê de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 1848-37.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 Código 37977

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSS, em face de João 

Aparecido Chaves, que foram julgados improcedentes (fls. 33/36).

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos o depósito dos valores, 

seguiram-se as expedições dos Alvarás de levantamento, referentes ao 

valor principal em nome da parte autora/exequente, bem como dos 

honorários sucumbenciais, em favor do causídico (fls. 97/98).

Às fls. 100/101, a COREJ do TRF da 1ª Região informou o levantamento 

dos valores depositados.

 Às fls. 110/111 constam os Alvarás de transferência eletrônica para a 
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conta bancária de titularidade do advogado do autor/exequente declinada 

à fl. 102

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que comunicado nos autos o depósito, houve as expedições 

dos respectivos Alvarás de transferência eletrônica dos valores, relativos 

ao principal (parcelas atrasadas) e aos honorários sucumbenciais, para a 

conta bancária de titularidade do advogado do autor/exequente (fls. 

110/111), com poderes para receber e dar quitação (procuração à fl. 16 

da ação principal em apenso – código 17473).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138245 Nr: 1419-31.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA APARECIDA 

BARBOSA, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 64/65) e 

os respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 73/74).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 03/12/2019, conforme 

manifestação da causídica aposta à fl. 76.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 78).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139594 Nr: 2195-31.2017.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Alves Parente, Maria de Fátima Souza Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivoni Rodrigues da Cruz, Maria Irene Ferreira 

Barros, Gerson Alves dos Santos, Edson de Tal, Sebastião de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de certificar o decurso de prazo, bem como oficiar 

ao Cartório de Registro Civil de São Félix do Araguaia/MT, ante o teor da 

petição de fls. 93 de decisão de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147414 Nr: 3362-49.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de ANTÔNIO FERREIRA DA CRUZ.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 12), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147436 Nr: 3384-10.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elma Peres do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de ELMA PERES DO CARMO.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 73), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147457 Nr: 3401-46.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de JONATAN COELHO RODRIGUES.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 17), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147472 Nr: 3416-15.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupercio Dias Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de LUPERCIO DIAS MARINHO.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 18), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147508 Nr: 3448-20.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pires Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de SEBASTIÃO PIRES GABRIEL.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 34), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147512 Nr: 3452-57.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soraya Alves Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de SORAYA ALVES SILVA CARDOSO.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 23), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147517 Nr: 3457-79.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Suzana Gross Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de VERA SUZANA GROSS MILHOMEM.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 17), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147518 Nr: 3458-64.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de VILSON PEREIRA LIMA.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 25), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35616 Nr: 1723-06.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroboi e Materiais para Construção, 

Elpidelundes Carvalho da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 contra a qual não houve a interposição de recurso. Contudo, o magistrado 

que jurisdicionava época não atentou-se que o feito já havia sido 

sentenciado e, em seguida, contraditoriamente, proferiu decisão 

indeferindo pedido autoral de busca no sistema Renajud (fl.64); ademais, 

deferiu pedido de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

consignando que decorrido prazo, fosse o autor intimado para requerer o 

que entender por direito (fl. 68). Decorrido o prazo, o exequente 

atravessou petição nos autos requerendo o prosseguimento do feito e a 

intimação do executado, para indicar bens à penhora. Tendo em vista a 

última decisão prolatada pelo M.M juiz anterior, esta magistrada acabou 

incidindo em erro em um primeiro momento.Diante disso, considerando que 

a presente execução foi sentenciada em 05/10/2015, sendo julgado 

extinto o processo (fls. 60/61), reconheço de ofício a nulidade da decisão 

de fls. 64 e 68 e demais, bem como dos atos subsequentes. Assim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias, 

conforme determinado na r. sentença (fls. 60/61).Destarte, determino o 

desentranhamento das peças de folhas 80/92 e, proceda a juntada em 

seus devidos processos. Cumpra-se.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35736 Nr: 1854-78.2012.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Consolação Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT 

Nº 9880, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Código 35736

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSS em face de Maria da 

Consolação Sousa, que foram julgados improcedentes e, por conseguinte, 

homologados os cálculos do contador do juízo (fls. 27/31).

 Após a expedição das RPV’s (fls. 32/33), a parte autora informou o 

pagamento e a implantação do benefício, requerendo o arquivamento do 

processo (fl. 37).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Intimada (fls. 35/36), a parte autora/exequente comunicou o pagamento 

das RPV’s relativas ao valor principal (parcelas atrasadas) e ao valor dos 

honorários sucumbenciais, bem como a implantação do benefício, 

requerendo o arquivamento do processo (fl. 37).

 Com a quitação do valor em execução, é de reconhecer-se, assim, que o 

presente feito alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma 

vez que devidamente satisfeita a obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33452 Nr: 2173-80.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirene Pereira Passarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, atenta a 

condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98, §3.º, do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia/ MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17473 Nr: 379-92.2009.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 17473

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de execução de sentença proposta por João Aparecido Chaves, 

em face do INSS (fls. 101/103).

Intimado, o INSS ofereceu embargos à execução, autuados em apenso 

(código 37977), que foram julgados improcedentes.

 Expedidas as RPV’s e comprovado nos autos dos embargos o depósito 

dos valores, seguiram-se as expedições dos Alvarás de levantamento, 

referentes ao valor principal em nome da parte autora/exequente, bem 

como dos honorários sucumbenciais, em favor do causídico (fls. 97/98 

dos embargos à execução em apenso – código 37977).

Às fls. 100/101 dos embargos, a COREJ do TRF da 1ª Região informou o 

levantamento dos valores depositados.

 Às fls. 110/111 dos embargos à execução constam os Alvarás de 

transferência eletrônica para a conta bancária de titularidade do advogado 

do autor/exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento

Verifica-se que a execução tramitou nos autos dos embargos à execução 

em apenso, onde foram juntados os respectivos Alvarás de transferência 

eletrônica dos valores, relativos ao principal (parcelas atrasadas) e aos 

honorários sucumbenciais, para a conta bancária de titularidade do 

advogado do autor/exequente (fls. 110/111 dos embargos - código 

37977), com poderes para receber e dar quitação (procuração à fl. 16).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação pelo pagamento.

Decido

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21096 Nr: 2000-90.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benaia Adorno Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimação a representante da parte autora para 

manifestação no prazo legal sobre o Estudo juntado aos autos em fls. 

118/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 2347-26.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Cândida Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, atenta a condição suspensiva de exigibilidade 

das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia/ MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-44.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIANO ALEX DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000436-44.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO FERNANDO DOS SANTOS, JOAO RIBEIRO DOS 

SANTOS, JULIANO ALEX DOS SANTOS, MARCELO ALEXANDRE DOS 

SANTOS REU: BANCO DO BRASIL SA Decisão. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Revisão de Contratos Bancários com pedido de Substituição de 

Garantias em sede de tutela de urgência ajuizada por JOÃO FERNANDO 

DOS SANTOS, JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS, JULIANO ALEX DOS 

SANTOS e MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS, em face do BANCO DO 

BRASIL S/A, todos devidamente qualificado nos autos. Alegam os 

Autores, em linhas gerais, que celebraram com o Requerido contratos de 

cédula de produto rural, que juntas totalizam o montante de R$ 

4.101.343,07 (quatro milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três 

reais e sete centavos), decorrente de juros exorbitantes e taxas 

altíssimas, o que tem prejudicado o pagamento das parcelas assumidas. 

Como garantia da dívida, foram hipotecados os imóveis objetos das 

matrículas de n° 9.213, 9.241 e 8.972, todos registrados no CRI local. 

Aduzem que o Requerido teria inserido seus nomes no cadastro de 

inadimplentes. Dessa forma, pleiteiam em sede de tutela de urgência, a 

liberação das restrições impostas ao nome dos Autores, bem como a 

substituição das garantias da dívida pelas ações do BESC, avaliadas em 

R$ 5.873.000,00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil reais). 

Pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita, sustentando 

que os autores encontram-se com seus bens indisponíveis, não 

conseguindo plantar ou criar animais, uma vez que não conseguem crédito 

nas demais instituições financeiras, haja vista estarem negativados. 

Determinou-se a emenda a exordial (ID n° 20344323) para que os autores 

comprovassem a negativação sofrida e juntassem comprovante de 

endereço atualizado nos autos, atendendo estes a determinação em 

petição de ID n° 20684806. Em decisão de ID n° 24456612 o Juízo 

indeferira a assistência judiciária gratuita, contudo, permitira o 

parcelamento das custas processuais em 04 (quatro) prestações. Os 
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autores informam que efetuaram o pagamento das custas processuais, 

reiterando o pleito de tutela de urgência requestado junto à exordial (ID n° 

25185977). Passo a decidir. Pois bem. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos que 

ensejam a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a 

matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). 

Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial. Verifica-se que a pretensão liminar veiculada na inicial se amolda ao 

conceito de tutela de urgência, como uma das modalidades da tutela 

provisória previstas no Novo Código de Processo Civil. O Novo Código de 

Processo Civil, de certa forma, incorporou o entendimento do Código 

anterior de que os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Novo Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ela somente se justifica diante de uma situação 

de urgência, que exija sua preservação imediata do direito, garantindo sua 

futura e eventual satisfação. Assim, para a sua concessão, mister se faz 

a presença dos requisitos previstos no artigo supra citado, ou seja, 

deverá o requerente demonstrar prova inequívoca, a convencer o Juízo 

de verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. É imperioso que o julgador se convença 

com a demonstração probatória da possibilidade de ser verdadeiro o 

alegado e que o retardamento na concessão da tutela requerida possa 

causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte que a invoca. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, noto que, a priori, não se fazem 

presentes com relação à substituição do bem dado em garantia. Com 

relação a substituição das garantias prestadas nos contratos, a 

probabilidade do direito não restou evidenciada, posto que a jurisprudência 

pátria veda tal prática, sem a oitiva da parte contrária. Nesse sentido 

colaciono julgados do e. TJRS e TJMT, respectivamente: AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. É possível a capitalização mensal dos juros 

nos contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, 

reeditada pela MP nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa 

nesse sentido. Segundo o contrato, a taxa de juros anual é superior ao 

duodécuplo da mensal, o que, na esteira de recente entendimento do 

egrégio STJ (REsp. 973.827/RS), é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 

Cabível a incidência do IGP-M, por melhor refletir a reposição da moeda, 

restando afastado o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) como 

indexador monetário. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE 

CONCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. Não havendo 

concordância do credor, não se justifica a substituição da garantia 

fiduciária. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Consoante entendimento 

do STJ, para a proibição da inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito é preciso o ajuizamento de ação contestando a 

existência integral ou parcial da dívida, o depósito ou caução idônea da 

parte incontroversa, bem como a plausibilidade do direito alegado. No caso 

concreto, não há falar em plausibilidade do direito alegado, tendo em vista 

a inexistência de abusividade nos encargos da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros), razão pela qual é 

legítima a inscrição nos cadastros restritivos de crédito. SUCUMBÊNCIA. 

Decaimento maior da parte autora em suas pretensões. 

Redimensionamento. Compensação dos honorários advocatícios. 

Possibilidade. Art. 21, caput, do CPC. Súmula 306, do STJ. APELAÇÃO DO 

AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70046408746, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 

27-03-2014) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL A PESSOA FÍSICA- JUROS 

REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO 

DO CONVENCIONADO PELAS PARTES- DUODÉCUPLO DOS JUROS 

MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA 

CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE - NECESSÁRIO O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA - ART. 25 DA LEI 9.514/97 - REVISÃO 

CONTRATUAL DE ENCARGOS TIDOS COMO ABUSIVOS - DIREITO A 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO - 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REDUÇÃO DOS JUROS 

MORATÓRIOS - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme a Súmula n. 382 

do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, 

não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver 

configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada, e o fato de terem sido avençados abaixo da média de mercado 

afasta a arguição de abuso, devendo ser mantido o que foi contratado. A 

capitalização de juros é permitida desde que convencionada, e sendo o 

duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua 

incidência, conforme enuncia a Súmula 541 do STJ. A cobrança de 

encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg 

no AREsp 357.081/RS), contudo não configura o dano moral, que exige a 

efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. 

De acordo com o art. 25 da Lei 9.514/97, a propriedade fiduciária de imóvel 

se resolve com o pagamento da dívida e seus encargos. (N.U 

0057676-09.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 06/04/2018) Ademais, o perigo da demora não restou 

demonstrado com a exordial, nesse sentido, vez que os autores 

limitaram-se a requerer a simples substituição, não demonstrando ao Juízo 

quaisquer prejuízos eventualmente ocasionados ou que poderiam vir a 

ocorrer. Com relação à negativação operada em face dos autores, de 

igual forma não merece guarida. Isso porque, a probabilidade do direito 

não restou devidamente comprovada nos autos, visto que não 

demonstraram tratar-se de cobrança “abusiva”, demandando maior dilação 

probatória nesse sentido. Chega-se a tal posicionamento em razão da 

omissão dos autores quanto aos motivos pelo qual entendem abusiva a 

cobrança dos juros impostos, os quais limitaram a afirmarem a abusividade 

genérica com relação aos contratos ora impugnados. É permitido ao 

Judiciário rever às clausulas contratuais firmadas entre as partes, quando 

demonstrarem-se em descompasso com o previsto na legislação pátria em 

vigor. Contudo, o simples ajuizamento de ação nesse sentido, sem a 

comprovação da abusividade de plano, não faz jus à concessão do 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse seguimento, em 

análise aos contratos que visa-se discutir nestes autos processuais, 

vislumbro que estes, em tese, não demonstram fugirem aos juros legais 

cobrados no mercado financeiro, posto que foram fixados em percentuais 

de 4,5 e 5,5% a.a. Nesse sentido, assim como é um direito da parte buscar 

rever às clausulas contratuais que entende serem abusivas, é direito da 

instituição financeira negativar o nome daqueles que não adimplirem com 

suas obrigações. Nessa linha de pensar, colaciono recente julgado do e. 

TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1005685-27.2019.8.11.0000 AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA 

CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS 

CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E 

INCONTROVERSOS; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI 

AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) 

MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO 

DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE 

AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE 

PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A 

orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em 

geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo 

de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de 

contratos, a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido 

de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do 

devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para 

obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de 

perseguir o crédito. (N.U 1005685-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no 

DJE 24/07/2019) No que tange a demonstração do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo não restou devidamente evidenciada, uma 

vez que, em que pese os autores juntarem nos autos extratos constando 

estarem negativados, verifica-se que os mesmos não permitem ao Juízo 

auferir quem foi o responsável pela inscrição destes. Além do mais, vê-se 

que todos os autores, com exceção de Marcelo Alexandre dos Santos, 
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que não possui nenhuma negativação, possuem vários débitos que 

originaram inscrições diversas. Com isso, tal requisito não restou 

demonstrado, posto que as negativações do nome dos autores se deram 

em razão de vários atos, não comprovando estes que todas as 

negativações se deram, única e exclusivamente, em razão dos contratos 

objurgados. Assim, estado estes negativados em razão de outros débitos 

inadimplidos, refuta-se o requisito do perigo da demora. Ante todo o 

exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INDEFIRO a inversão do 

ônus da prova, eis que incabível no presente caso a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, visto que o Produtor Rural não é considerado 

como consumidor final. Nestes termos, decidira recentemente o e. TJMT.[1] 

Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação. CITE-SE a parte requerida para comparecer a 

Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a 

parte requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por 

petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 

335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia, 

11 de fevereiro de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito 

[1] N.U 0002424-77.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 

27/05/2019

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-74.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEMENTINO DE CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nelson soares dos santos (REU)

FRANCISCO BENONES DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000255-74.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOAO CLEMENTINO DE CALDAS 

REU: FRANCISCO BENONES DA COSTA, NELSON SOARES DOS SANTOS 

1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos 

Morais em que João Clementino Caldas move em face de Francisco 

Benone e Nelson Soares dos Santos, todos qualificados nos autos. 3. Na 

data de 30 de janeiro de 2020 foi realizada audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, qual restou-se infrutífera. 4. Pugna a parte 

autora pelo cumprimento do mandado de desocupação do imóvel, bem 

como, por outro lado, a parte requerida pleiteia pela revogação da liminar 

concedida neste feito. 5. É o breve relato. 6. Fundamento e Decido. 7. A 

tutela de urgência foi inserida no art. 300, do Código de Processo Civil, e 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 8. Consigno que, em conformidade 

com o art. 296 do CPC, a tutela provisória de urgência pode ser revogada 

ou modificada a qualquer tempo, veja-se: Art. 296. A tutela provisória 

conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer 

tempo, ser revogada ou modificada. 9. Pois bem. 10. A tutela de urgência 

fora concedida e confirmada, no entanto, analisando com acuidade e em 

conjunto as ações conexas a este processo, bem como diante da 

audiência para tentativa de conciliação realizada nesta data, destaco que, 

antes de se adentrar o mérito deve ser considerada a seguinte questão: 

Na ação reivindicatória há discussão acerca da propriedade, daquele que 

tem o melhor título. Nos presentes autos, não obstante os elementos 

indiquem a probabilidade do direito do autor, motivo pelo qual fora deferida 

a tutela de urgência anteriormente, deve ser observada, quando do 

deferimento da tutela provisória, a presença cumulativa do outro requisito 

exigido para a concessão da tutela de urgência: se existe perigo na 

demora da prestação da tutela jurisdicional. No caso dos autos nota-se 

que este segundo requisito inexiste. Não há nada nos autos que comprove 

que o não deferimento da tutela antecipada neste caso acarretará 

prejuízos à parte autora. 11. Não se descuida do fato de que o que se 

busca comprovar no bojo dos presentes autos é a propriedade do autor 

sobre o imóvel, e esta questão será discutida ao longo da instrução na 

qual as partes terão a oportunidade de arguir as questões que 

entenderem pertinentes para seu direito, no entanto, no presente momento 

processual não se deve adentrar o mérito da questão principal, mas, sim, 

como dito alhures, se estão presentes os requisitos para a 

concessão/manutenção da tutela de urgência outrora deferida. 12. Assim, 

diante do exposto, com fulcro no art. 296 do CPC, revogo a tutela de 

urgência deferida em ID. 20350805. 13. No mais, intimem-se as partes para 

manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, no prazo de 05 

(cinco) dias, com a devida justificativa de sua necessidade, sob pena de 

indeferimento, 14. Após, venham-me os autos conclusos para designação 

de audiência de instrução (em caso de necessidade) ou sentença. 15. 

Intimem-se todos. 16. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de 

janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-73.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BUENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 76501 Nr: 610-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M MARCONI AMARAL ME , SADRAKIS 

AMARAL, SONIA MARIA MARCONI AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 610-72.2017.811.0039.

CÓDIGO N° 76501

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – 

Sicredi Noroeste MT, em face de Robson de Oliveira-me, ambos já 

qualificados.

3. Compulsando os autos verifico que foi juntado ao feito pedido de nova 

citação do executado e em anexo o seu comprovante de pagamento de 

custas (ref. 33), DETERMINO a citação da parte ré no endereço já 

acostado aos autos, nos termos da decisão em ref. 4.

4. Após, remeta-se o feito para a parte exequente para manifestar-se e 

requerer acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Por fim, certifique-se e voltem-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 866 de 925



6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 92341 Nr: 3668-49.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI TEIXEIRA ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 34.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Irani 

Teixeira Alves Gomes, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. 35.CONCEDO o benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde a data do requerimento administrativo, qual seja 

16/08/2018.36.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 38.Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.39.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no 

importe de 10% sob o valor da condenação.40.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

proceda-se com a liquidação da sentença. Caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC, arquivem-se os autos.41.Publique-se. Registre-se.42.Intime-se. 

Cumpra-se.Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. 

Eu, Thaynara de Oliveira Silva, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de DireitoIrani Teixeira Alves Gomes 

RequerenteRegina Célia Sabioni LourimierAdvogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 89479 Nr: 2345-09.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA MARIA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 32.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

ESTABELECER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período 

de 12 (doze) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 

91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício desde a data de 

cessação do benefício administrativo, qual seja, 06/04/2018.33.Acaso não 

implantado ou cessado o benefício, tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX 

OFFICIO para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.34.Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos: a) 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal Federal-; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.35.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação.36.Não havendo outro recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil 

reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código 

de Processo Civil.37.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001.38.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 

10% sob o valor da condenação.39.Ás providências.40.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de novembro 

de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 1452-23.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 39.Diante do exposto, LHE A PENA BASILAR em 07 (sete) meses de 

detenção.49.Não há incidência de atenuantes ou agravantes, motivo pelo 

qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 07 (sete) meses de 

detenção.50.Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas 

de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA 

EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO.DO CONCURSO 

MATERIAL51.Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, 

aplicando o sistema do cúmulo material, TORNO A PENA TOTAL DO 

SENTENCIADO EM 01 (UM) ANO E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.52.O 

regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o ABERTO, nos moldes 

do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.53.In casu, é descabida a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 

44, I, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do 

art. 77, II, ambos do Código Penal, de modo que o implicado ostenta 

antecedentes maculados, conforme decisão judicial condenatória 

proferida no bojo dos autos de cód. 69353, que tramitou neste Juízo.DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS54.Reconheço ao réu o direito de apelar em 

liberdade, pois não se vislumbra existirem as condições à decretação de 

sua prisão preventiva, ou seja, encontram-se, nesta fase, ausentes os 

requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal que 

ensejariam a decretação da segregação cautelar do acusado.55.Condeno 

o réu ao pagamento de custas processuais.56.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de 

Processo Penal.57.Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se 

as seguintes providências: b)lancem-se os nomes do réu no rol dos 

culpados; c)comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III, 

CR/88;d)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;e)expeça-se guia de execução definitiva, nos termos do 

CNGC;f)arquivem-se os autos.58.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.59.São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de novembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68375 Nr: 649-06.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVANI BOTARI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

3. Caso as partes não manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

deverão ser os autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

 4. Intime-se.

5. Cumpra-se.
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São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 65850 Nr: 2243-89.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRT-M, CJR, NMDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, NELSON WILIANS PATRONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Antes de analisar o pleito retro, DETERMINO que seja oficiado o Cartório 

do Registro de Imóveis desta comarca, encaminhando-se cópia dos 

registros carreados em fls. 145/151, para que informe se o imóvel 

registrado na matrícula sob o nº 136 encontra-se livre de ônus e 

restrições.

 2. Após, conclusos para análise do petitório.

 3. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72662 Nr: 2522-41.2016.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE COSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, ADRIANO RANGEL ANANIAS DO 

PRADO, ANDRÉIA REGINA ANANIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 1Vistos.2Trata-se de ação de alvará judicial movido por ODETE COSTA 

DE PAULA, devidamente qualificada no feito, a fim de proceder com o 

levantamento de valores deixados e encerramento de conta deixada pelo 

de cujus Vicente Paulo do Prado.3Em fl. 15, os herdeiros se manifestaram 

nos autos, alegando a discordância com a expedição do alvará em favor 

da autora, pugnando pela habilitação nos autos.4É o relatório do 

necessário.5Decido.6O alvará judicial é procedimento de jurisdição 

voluntária que, por essência, é mera administração pública de interesses 

privados, em razão de expressa opção do legislador processual. 

INDEFIRO o pedido de alvará judicial, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civi l .11Sem custas e despesas 

processuais.12Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

com as formalidades legais.13Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90947 Nr: 3104-70.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DAVI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 , JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento à requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data do pedido administrativo em conformidade com a fl. 43, sendo 

observado,.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões 

da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício, determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.28.Quanto às prestações vencidas, será 

devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á 

como índice o IPCA-E).29.Serão devidos também os juros moratórios 

incidentes sobre as verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados 

na alíquota de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei 

Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por 

cento).30.Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito. 

31.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).32.Isento a parte requerida 

de custas e despesas processuais, forma da Lei Estadual nº 

7.603/01.33.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa 

ou o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 4653-52.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO APARECIDO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 28.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente, pelo período de 

08 (oito) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício da data do benefício 

administrativoCONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.30.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se a correção monetária - Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).31.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.32.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.33.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.34.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.35.Ás 

providências.36.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 88669 Nr: 1915-57.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARISTEU SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25.Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido ao 

pagamento à requerente do benefício de prestação continuada no 

montante de um salário mínimo vigente por mês. Para o início do benefício 

fixo a data do pedido administrativo em conformidade com a fl. 15, sendo 

observado, se houver, a prescrição quinquenal. 26.Por força do art. 1.288 

da CNGJ declaro: I – ARISTEU SIQUEIRA DA SILVA; para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito. 31.Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula n.º111/STJ).32.Isento a parte requerida 

de custas e despesas processuais, forma da Lei Estadual nº 

7.603/01.33.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa 

ou o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil.34.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 90948 Nr: 3105-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELIS ANTONIA GIUFRIDA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3105-55.2018.811.0039

CÓDIGO 90948

Vistos.

1. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 2. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de dezembro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70373 Nr: 1355-86.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20.246, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 AUTOS Nº 1355-86.2016.811.0039.

CÓDIGO 70373.

1. Vistos.

2. Em detida análise dos autos, verifica-se que o INSS não cumpriu 

conforme determinado na sentença prolatada em ref. 82, desse modo, 

DETERMINO que seja oficiado o INSS para que proceda no prazo de 15 

(quinze) dias para restabelecer à implantação do benefício de tutela 

antecipada concedida em favor da parte autora, bem como junte aos autos 

a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos, sob pena de incorrer em multa 

diária.

3. Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

4. Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

5. No mais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em virtude da parte requerente ter apresentado as 

contrarrazões (ref. 109), com nossas homenagens.

6. Cumpra-se.

7. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 03 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 2558-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA TOSI SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, Rodolfo Marconi 

Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2558-83.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 72762

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum, ajuizada por Luzia 

Aparecida Sartori, em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

3. OFICIE-SE novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda 

no prazo de 30 (trinta) dias com a reimplantação do benefício concedido 

em favor da parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de 

concessão ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando 

a devida implantação do benefício concedido nos autos.

4. Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

5. Por fim, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Cumpra-se.

7. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT,09 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 70928 Nr: 1588-83.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRCILENE MAIA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 
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OAB:OAB/MT 23004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1588-83.2016.811.0039

CÓDIGO 70928

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 867-63.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUZA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 35.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de IMPLANTAR o 

benefício de Auxílio Doença em favor do requerente, consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do cessamento do benefício, ou seja, 

07/02/2018, dessa forma, CONDENANDO o instituto requerido para 

CONVERTER o benefício auxilio doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 31/05/2019. 36.Acaso não implantado ou cessado o benefício, tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.37.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.38.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.39.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.40.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.41.Ás 

providências.42.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 09 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91177 Nr: 3215-54.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE IZIDORIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20.246, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 28.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente, pelo período de 

08 (oito) mesesCONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim 

especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.30.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se a correção monetária - Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).31.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.32.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.33.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.34.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.35.Ás 

providências.36.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 82314 Nr: 3604-73.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3604-73.2017.811.0039.

CÓDIGO 82314.

1. Vistos.

 2. Considerando que fora interposto recurso adesivo, intime-se a apelante 

para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.009, §2º, 

CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86287 Nr: 777-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 777-55.2018.811.0039

CÓDIGO 86287

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Para Concessão de Auxílio-Doença, ajuizada por 

Maria Aparecida de Oliveira Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão de ref.41, DETERMINO a intimação do perito 

para que apresente laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de revogação.

4. Após, vistas as partes para se manifestarem acerca do que 
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entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intime-se, expedindo o necessário.

 6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 727-97.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DE FÁTIMA AGUIAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 727-97.2016.811.0039

CÓDIGO 68584

1. Vistos.

2. Indefiro o pleito de fls. 199/201, tendo em vista que foi apresentada 

contestação às fls. 67/76, revelando-se assim que fora dada ciência à 

parte requerida sobre o processo em questão, possibilitando-lhe o 

exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo violado o 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, respeitados os princípios constitucionais.

3. Ademais, intime-se a parte autora para se manifestar para dar o devido 

andamento no feito, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 75514 Nr: 242-63.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 AUTOS Nº 242-63.2017.811.0039.

CÓDIGO 75514.

1. Vistos.

 2. Considerando que foram interpostos recursos de apelação, intimem-se 

os apelados para oferecerem contrarrazões ao recurso, nos termos do 

art. 1.009, §1º, CPC.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 1059-30.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA BARATELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar o erro material da sentença de fls. 

ref. 85, para que seja retificada a presente deliberação, para alterar a data 

do requerimento administrativo, de “13/11/2017” para “06/12/2016”.18.No 

mais, permanece inalterada a decisão vergastada.19.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64055 Nr: 1568-29.2015.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES, JACIRA ALVES DE 

OLIVEIRA TELES - DE CUJUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINO PEREIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS - OAB:MT 11.135

 Vistos.

1. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 2. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 68732 Nr: 780-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS 

BIANCHI, A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, Marcelo Álvaro C.N.Ribeiro - OAB:15445, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 11.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para anular a sentença proferida em ref. 

82.12.No mais, REVOGO o despacho de ref. 62, uma vez que a parte 

requerida possui advogado constituído, conforme demonstrado em ref. 22, 

devendo as intimações serem direcionadas ao patrono.13.DETERMINO que 

a parte requerente acoste aos autos o endereço do requerido José 

Bianchi, no prazo de 15 (quinze) dias, eis que não citado até o presente 

momento. 14.Intime-se.15.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 30 

de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 67366 Nr: 292-26.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. RODRIGUES TRANSPORTES - ME, 

CLEDIVALDO JOSÉ RODRIGUES, NEUZETH MARIA DE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 292-26.2016.811.0039

CÓDIGO 67366

Vistos.

1. Defiro o requerimento retro.

2. Intimem-se os executados, para que no prazo de 03 (três) dias, contado 
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da intimação, efetue o pagamento do débito, sob pena de penhora on-line 

até o limite do débito.

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 72633 Nr: 2505-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE APARECIDA CORDEIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - 

OAB:PROCURADOR

 11.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para retificar o item 34 da sentença, 

passando a constar como data do início do benefício 11/05/2016.12.No 

mais, permanece inalterada a sentença vergastada.13.Tendo em vista a 

manifestação retro, oficie-se a Gerência Executiva do INSS para que se 

manifeste e implante o benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

ser aplicada multa diária, e incorrer em crime de desobediência, art. 330 do 

Código Penal, devendo juntar aos autos comprovação do cumprimento da 

ordem exarada.14.Intime-se.15.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 74001 Nr: 3117-40.2016.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO FERNANDES GUIMARÃES, ALINE 

DE MELO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 70389

1. Vistos.

2. Intime-se a parte autora para indicar o endereço dos requeridos para 

citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3. Cumpra-se expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 80345 Nr: 2483-10.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A. STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:, ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - OAB:20705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos.

1. Intime-se o perito para manifestar-se acerca da proposta feita pela 

parte autora em fl. 232/233, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 87139 Nr: 1202-82.2018.811.0039

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 Vistos.

1. Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 1010, §1º, CPC.

 2. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com nossas homenagens.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77714 Nr: 1164-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIEL J. DE ARAÚJO & CIA. LTDA., RESIEL 

JOSÉ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Vistos.2.Defiro o pleito retro.3.O exequente peticionou para que seja 

averbado no prontuário do veículo a restrição judicial, através do sistema 

RENAJUD em nome da parte executada (Reisiel J. de Araújo e Cia LTDA e 

Reisiel Jose de Araujo). Cientifique-se, outrossim, o exequente que o 

mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar os meios 

necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes serão 

entregues;16.Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para 

fins do art. 880 do Código de Processo Civil, podendo requerer a alienação 

particular do bem penhorado, também no prazo de 05 dias;17.Não 

requerida à adjudicação e não realizada a alienação particular, intime-se o 

exequente para dizer se tem interesse na alienação judicial do bem 

penhorado, no prazo de 05 dias. Em caso positivo, encaminhem-se o bem 

penhorado à hasta pública;18.Em sendo negativo o 1º leilão, realize-se o 

2º leilão, ocasião em que o bem dos autos penhorado poderá ser 

arrematado pelo valor mínimo de 50% do corresponde ao da 

avaliação;19.Findo o leilão sem lançador, aguarde-se em cartório, por 10 

dias, a manifestação do exequente e caso não haja, intime-se o para 

requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena de arquivamento dos 

autos;20.Caso o exequente não tenha interesse na adjudicação, na 

alienação particular e na alienação judicial do bem penhorado, deverá o 

mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do executado passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento dos autos.21.Intime-se.22.Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2020Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 271-16.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ AMÂNCIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, para o fim de 

RESTABELECER o benefício da Aposentadoria por Invalidez ao requerente 

inclusive 13º (décimo terceiro) desde a data da cessação, ou seja, 

10/02/2017, devendo ser observada a prescrição quinquienal.”14.No mais, 

permanece inalterada a sentença vergastada.15.Oficie-se a autarquia 

requerida para que proceda com a implantação do benefício.16.Não 

havendo pendências, arquive-se.17.Intime-se.18.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 31 de janeiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70466 Nr: 1406-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLNEY PONTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO) que tramita perante o Superior 

Tribunal de Justiça, pois o ESTADO DE MATO GROSSO formulou o pedido 

de contracautela com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão 

proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, em que o Pleno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deferiu liminar pleiteada pelo Sindicato dos Oficiais 

de Justiça “para assegurar aos representados pelo impetrante/agravante, 

até o julgamento do mérito do mandamus, que só sejam obrigados a 

cumprir os mandados oriundos das ações fiscais ajuizadas pela Fazenda 

Pública, depois do prévio pagamento das respectivas diligências”, razão 

pela qual DETERMINO o prosseguimento/arquivamento sem 

pagamento.Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.023 –, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 1660-36.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Vistos.

2. Defiro pleito em. ref 115, junto neste feito e DETERMINO a intimação do 

requerido no endereço já informado aos autos.

3. Ademais, a parte autora, manifestou-se no feito requerendo 

cumprimento de sentença dos alimentos em mora, sob pena de penhora 

online, referente aos meses de maio/junho e julho de 2019, nos termos do 

artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil.

 4. Desta feita, cite-se o executado nos termos da presente ação, para, no 

prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, 

comprovar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser decretado sua prisão civil.

5. Após, notifique-se o representante ministerial e voltem os autos 

conclusos.

 6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78821 Nr: 1685-49.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEZINA JESUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77699 Nr: 1153-75.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES GALHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB: 26.417 A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 4569-51.2017.811.0039

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE COSTA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR 

NOS PRESENTES AUTOS, DOCUMENTOS FALTANTES DESCRITO NA 

REFERENCIA 28, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85093 Nr: 205-02.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87292 Nr: 1281-61.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURA MAGALHAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91016 Nr: 3131-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR ALVES SELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89514 Nr: 2364-15.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIR GARCIA PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66796 Nr: 90-49.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. S. LINS MEDICAMENTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 319-09.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, BEM 

COMO DA PENHORA DE REFERENCIA 160, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70358 Nr: 1350-64.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA ANDRADE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72662 Nr: 2522-41.2016.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE COSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO, ADRIANO RANGEL ANANIAS DO 

PRADO, ANDRÉIA REGINA ANANIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76312 Nr: 540-55.2017.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDF-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76540 Nr: 633-18.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 
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ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77268 Nr: 964-97.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS TOSTES CARDOSO 

- OAB:MT 10.041

 intimação do advogado para que fique ciente da audiência para a oitiva da 

Sra. Amisleni Gomes de Oliveira para o dia 29/04/2020 à17h00min na 

Cidade de Primavera do Leste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 1657-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72294 Nr: 2310-20.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, 

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2313-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, 

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

203, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72767 Nr: 2560-53.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGNEZINI - 

OAB:19761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA MERHEB 

GONZAGA - OAB:45872, FERNANDO MAURICIO ALVES ATIE - 

OAB:12518

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE FIQUE CIENTE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS. RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73658 Nr: 2962-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE BURACHI - ESPÓLIO, JULIANO 

RIBEIRO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFETAR-SE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDENCIA, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59076 Nr: 8-52.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ALMISSI PEREIRA, MARIA NEIDE RODRIGUES, 

VALTER ARAUJO PEREIRA, WILIAN RICARDO COSTA, MARILEIDE 

VENTUROLI BRAGA, AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI, ELISMAR 

GONÇALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEI LONGUI - OAB:14082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 INTIMÇÃO DOS ADVOGADO DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO DO ACÓRDÃO JUNTADOS DE REFERENCIA 92, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 1319-78.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA, AGNALDO 

ALBERTO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO BIANCHI, MARA CRISTINA 

RAMOS, ÉLCIO ANTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇÃO NO PRAZO 

LEGAL.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-66.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000316-66.2018.8.11.0039. REQUERENTE: VITAL MOTOS 

LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Ação de Reclamação sob o rito da lei nº 9.099/95, na qual as partes 

compuseram extrajudicialmente, conforme ID. 23497075 3. Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 

26/09/1995. 4. É o relatório. Fundamento e decido. 5. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 6. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 7. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial referendado pelo patrono dos transatores 

encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. 8. Conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

extrajudicial não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. 9. É cediço que o acordo celebrado 

referendado pelo patrono das partes é título executivo extrajudicial nos 

termos do art. 784, IV, CPC, todavia tornar-se-á título executivo judicial 

após o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 10. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo derradeiro em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 11. Consigno 

ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. 

Isentos de pagamento de custas judiciais com fulcro na lei 9099/95. 13. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. 14. Publique-se. 15. Registre-se (art. 317, § 4º 

Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). 16. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-66.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000316-66.2018.8.11.0039. REQUERENTE: VITAL MOTOS 

LTDA - ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Ação de Reclamação sob o rito da lei nº 9.099/95, na qual as partes 

compuseram extrajudicialmente, conforme ID. 23497075 3. Deixo de 

apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099 de 

26/09/1995. 4. É o relatório. Fundamento e decido. 5. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 6. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 7. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial referendado pelo patrono dos transatores 

encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. 8. Conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

extrajudicial não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. 9. É cediço que o acordo celebrado 

referendado pelo patrono das partes é título executivo extrajudicial nos 

termos do art. 784, IV, CPC, todavia tornar-se-á título executivo judicial 

após o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 10. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo derradeiro em todos os seus termos e cláusulas e 

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 11. Consigno 

ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as partes 

valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual execução. 12. 

Isentos de pagamento de custas judiciais com fulcro na lei 9099/95. 13. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. 14. Publique-se. 15. Registre-se (art. 317, § 4º 

Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). 16. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 

de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-38.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO APARECIDO GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000152-38.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SILVIO APARECIDO 

GABRIEL REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CR ZONGSHEN 

FABRICADORA DE VEICULOS S.A. 1. Vistos. 2. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 3. Intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso. 4. Após, sendo o 

requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

5. Intime-se. 6. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos– MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-14.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HOEDINO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

1. Vistos. 2. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso inominado 

interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 

9.099/95. 3. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões de 

recurso. 4. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos– MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-95.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SARDINHA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 876 de 925



COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000564-95.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE SARDINHA 

DE MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 1. Vistos. 2. RECEBO a petição inicial com 

seus documentos (artigo 14 e ss. da Lei n. 9.099/95). 3. Da análise dos 

documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, 

entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por 

estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste 

instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300, §1° do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; 

este, face à possibilidade em resultar em danos maiores. 4. Isto posto, 

DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa de seu Representante Legal, 

que SUSPENDA os descontos dos valores vinculados ao CPF do Autor, 

até ulterior deliberação em contrário, sob pena de ser-lhe aplicada multa, 

que fixo em R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite 15 (quinze) dias, 

contando da data da citação/intimação, em caso de descumprimento. 5. 

DETERMINO que seja DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos 

termos do art. 236, §3º do CPC, intimando-se as partes, advertindo a 

requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). 6. Intime-se o 

requerido para a profícua realização do ato, considerando seu 

comparecimento espontâneo no presente feito (art. 18 § 3°, da Lei n. 

9.099/95), com a ADVERTÊNCIA de que, não sendo realizado o ato 

injustificadamente, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). 7. Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de citação e intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas 

deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 8. Nos locais atendidos e 

não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço 

(art. 909 da CNGC). 9. Caso não haja acordo, o requerido tem o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, 

sob pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, 

art. 925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso). 10. O prazo para 

impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) 

dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, 

art. 926, Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso.) 11. Por fim, tem-se que a assistência obrigatória 

prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, 

não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação e 

os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data 

da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do 

comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC 

ou do Código Civil, conforme o caso (Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE). 

12. Intime-se. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 01 de outubro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-33.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NEVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em recesso forense. 1. Considerando que não há pendências no 

presente feito a serem analisadas e/ou decididas por esta magistrada, 

determino o arquivamento definitivo dos autos, com as baixas e anotações 

de praxe. 2. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-33.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NEVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em recesso forense. 1. Considerando que não há pendências no 

presente feito a serem analisadas e/ou decididas por esta magistrada, 

determino o arquivamento definitivo dos autos, com as baixas e anotações 

de praxe. 2. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-07.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COLUMBANO FANTACCI COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA VELOZO (EXECUTADO)

 

1. Vistos. 2. O embargante opôs embargos de declaração contra a r. 

sentença ID. 17659434 aduzindo, em síntese, haver contradição referido 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: 7. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” 8. Pois 

bem, a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I do CPC e que 

pode fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 9. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. 

Compulsando os autos, verifico que fora determinada a designação de 

audiência de conciliação para posteriormente ao ato de efetivação da 

penhora (ID. 9451114). 11. Assim, prosperam os fundamentos da parte 

embargante no que diz respeito à contradição alegada, uma vez que 

trata-se de ação de execução, qual só será designada audiência de 

conciliação após a realização da penhora (art. 53, §1º da Lei 9.099/95). 

12. Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a contradição, de modo que anulo 

a sentença prolatada em ID. 17659434. 13. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID. 9451114, expedindo o respectivo mandado 

de penhora. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-27.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARDIM & PARDIM LTDA - ME (REQUERIDO)

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA LOURENCO OAB - RJ51575 (ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

 

1. Vistos em recesso forense. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração 

manejados pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença 

de ID. 17660062 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Consigno que a justiça gratuita 

será analisada em segundo grau de jurisdição, nos moldes do art. 55 da 

Lei 9.099/95. 13. Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-27.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARDIM & PARDIM LTDA - ME (REQUERIDO)

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA LOURENCO OAB - RJ51575 (ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

 

1. Vistos em recesso forense. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração 

manejados pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença 

de ID. 17660062 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Consigno que a justiça gratuita 

será analisada em segundo grau de jurisdição, nos moldes do art. 55 da 

Lei 9.099/95. 13. Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-27.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARDIM & PARDIM LTDA - ME (REQUERIDO)

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA LOURENCO OAB - RJ51575 (ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

 

1. Vistos em recesso forense. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração 

manejados pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença 

de ID. 17660062 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Consigno que a justiça gratuita 

será analisada em segundo grau de jurisdição, nos moldes do art. 55 da 

Lei 9.099/95. 13. Diante do exposto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 14. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-14.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000119-14.2018.8.11.0039. REQUERENTE: DANIEL FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas. 3. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-14.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000119-14.2018.8.11.0039. REQUERENTE: DANIEL FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. 

Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas. 3. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-39.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ELIAS DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010243-39.2015.8.11.0039. REQUERENTE: MARCELINO 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: AILTON ELIAS DE BARROS Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial no rito da lei nº 9.099/95, onde o 

exequente pleiteia a condenação do executado no valor de R$ 25.737,17 

(vinte e cinco mi l, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). 

Aduz o exequente diz que foi emitido e o cheque nº 000192 do Banco 

Bradesco, Conta Corrente n° 006780, Agência 1455, na importância de R$ 

22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), tendo como titular/devedor 

o executado pessoa física (Ailton Elias de Barros). O executado, embora 

devidamente citado, conforme ID’s 5257795, 5257810 e 17531199, não 

apresentou contestação/embargos à execução. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. A revelia 

ocorre quando o réu não responde ao chamamento judicial, deixando de 

apresentar sua defesa no processo. Dispõe o artigo 344, do NCPC, verbis: 

"Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." 

Portanto, tendo a empresa requerida deixando oferecer 

defesa/contestação para argumentar/comprovar suas teses, tornou-se 

revel. Os autores Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti, in 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, Editora 

Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que: “Não 

comparecendo o demandado a qualquer das audiências ou apresentado 

defesa, há presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor. É o primeiro efeito da revelia.” No caso, não tendo a empresa 

requerida oferecerido defesa/contestação hão de presumirem-se 

verdadeiros os fatos alegados, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de pagamento do título. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo335). A parte 

promovente juntou aos autos o título executivo extrajudicial no valor de R$ 

22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), o qual fora atualizado pelo 

montante de R$ 42.253.23 (quarenta e dois mil duzentos e cinqüenta e três 

reais e vinte e três centavos). Pelo exposto, OPINO; I – Pela decretação da 

revelia do executado e JULGAR PROCEDENTE a pretensão da parte 

exequente para condená-la a pagar a quantia de R$ 42.253.23 (quarenta e 

dois mil duzentos e cinqüenta e três reais e vinte e três centavos), 

corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, ambos a contar da 

propositura da ação; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 22/10/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de novembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-42.2017.8.11.0039
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000197-42.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ADENILSON 

FRUTUOZO GOMES REQUERIDO: PARDIM & PARDIM LTDA – ME Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais). Aduz 

que necessitou realizar exames de urgência em seu filho e procurou a 

empresa requerida para realização dos mesmos, pagando o valor de R$ 

199,00 (cento e noventa e nove reais). Contudo na data marcada a 

empresa requerida não cumpriu com o combinado não entregando os 

exames. Mesmo com a insistência a empresa requerida não entregou. 

Alega que foi necessário fazer os exames em outro laboratório. E requer a 

devolução do valor devidamente corrigido e atualizado. A primeira tentativa 

de audiência de conciliação restou frustrada tendo em vista a não citação 

da empresa requerida. Em decisão devidamente fundamentada a MM Juíza 

de Direito desta comarca, pelo deferimento da justiça gratuita. Em sua 

contestação a empresa requerida aduz que terceiriza os serviços, apenas 

realiza a coleta, sendo assim, alega que enviou os exames colhidos no 

mesmo dia e o requerente abandonou o resultado dos exames. Requer a 

total improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes 

na audiência de conciliação restou infrutífera. Em peça de impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios e requer 

que no mérito seja a demanda julgada totalmente procedente. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Denotasse nos autos, de acordo 

com o arcabouço probatório, mesmo com o deferimento da inversão do 

ônus da prova que o requerente trouxe elementos que consubstanciam 

suas alegações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio a respeito 

d o  t e m a :  “ T J - A M  -  0 6 0 6 9 9 4 1 9 2 0 1 4 8 0 4 0 0 0 1  A M 

0606994-19.2014.8.04.0001 (TJ-AM) Jurisprudência • Data de publicação: 

10/12/2017 EMENTA DEMORA NA ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL. 

ATRASO PARA INÍCIO DE EVENTUAL TRATAMENTO MÉDICO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em 

vista que houve a devida apreciação das provas produzidas, estando 

plenamente constatada a demora na entrega de exame laboratorial; - O 

estabelecimento, como fornecedor de serviço, responde objetivamente 

pela prestação do serviço, restando provado que demorou no 

fornecimento diante das comunicações realizadas e da própria 

constatação da apelante que houve erro na coleta do exame e iria arcar 

com eventual nova necessidade de coleta; - O atraso na entrega, apesar 

de inúmeras tentativas do apelado em entrar em contato com a apelante, 

frustrou a necessidade de iniciar um eventual tratamento médico diante da 

suspeita do diagnóstico de câncer, pelo que aigiu a esfera moral do 

paciente; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” No tocante ao dano 

moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR a 

empresa requerida a restituir o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e 

nove reais), corrigidos monetariamente a titulo de danos materiais, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II - R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data (súmula 362 STJ); III - Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 18/10/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de novembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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PARDIM & PARDIM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000197-42.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ADENILSON 
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Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais). Aduz 

que necessitou realizar exames de urgência em seu filho e procurou a 

empresa requerida para realização dos mesmos, pagando o valor de R$ 

199,00 (cento e noventa e nove reais). Contudo na data marcada a 

empresa requerida não cumpriu com o combinado não entregando os 

exames. Mesmo com a insistência a empresa requerida não entregou. 

Alega que foi necessário fazer os exames em outro laboratório. E requer a 

devolução do valor devidamente corrigido e atualizado. A primeira tentativa 

de audiência de conciliação restou frustrada tendo em vista a não citação 

da empresa requerida. Em decisão devidamente fundamentada a MM Juíza 

de Direito desta comarca, pelo deferimento da justiça gratuita. Em sua 

contestação a empresa requerida aduz que terceiriza os serviços, apenas 

realiza a coleta, sendo assim, alega que enviou os exames colhidos no 

mesmo dia e o requerente abandonou o resultado dos exames. Requer a 

total improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes 

na audiência de conciliação restou infrutífera. Em peça de impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios e requer 

que no mérito seja a demanda julgada totalmente procedente. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Denotasse nos autos, de acordo 

com o arcabouço probatório, mesmo com o deferimento da inversão do 

ônus da prova que o requerente trouxe elementos que consubstanciam 

suas alegações. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio a respeito 

d o  t e m a :  “ T J - A M  -  0 6 0 6 9 9 4 1 9 2 0 1 4 8 0 4 0 0 0 1  A M 

0606994-19.2014.8.04.0001 (TJ-AM) Jurisprudência • Data de publicação: 

10/12/2017 EMENTA DEMORA NA ENTREGA DE EXAME LABORATORIAL. 

ATRASO PARA INÍCIO DE EVENTUAL TRATAMENTO MÉDICO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em 

vista que houve a devida apreciação das provas produzidas, estando 

plenamente constatada a demora na entrega de exame laboratorial; - O 

estabelecimento, como fornecedor de serviço, responde objetivamente 

pela prestação do serviço, restando provado que demorou no 

fornecimento diante das comunicações realizadas e da própria 

constatação da apelante que houve erro na coleta do exame e iria arcar 

com eventual nova necessidade de coleta; - O atraso na entrega, apesar 

de inúmeras tentativas do apelado em entrar em contato com a apelante, 

frustrou a necessidade de iniciar um eventual tratamento médico diante da 

suspeita do diagnóstico de câncer, pelo que aigiu a esfera moral do 

paciente; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” No tocante ao dano 

moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR a 

empresa requerida a restituir o valor de R$ 199,00 (cento e noventa e 

nove reais), corrigidos monetariamente a titulo de danos materiais, pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II - R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data (súmula 362 STJ); III - Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 18/10/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de novembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-52.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT (REQUERIDO)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000164-52.2017.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA 

HOME RESORT, ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP, 

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP 1. Vistos. 2. A 

embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra 

a r. sentença de ID. 17659621, aduzindo, em síntese, haver contradição e 
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omissão, no citado comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto a 

pretendida alteração da sentença embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de novembro de 

2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-52.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT (REQUERIDO)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000164-52.2017.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA 

HOME RESORT, ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP, 

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP 1. Vistos. 2. A 

embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra 

a r. sentença de ID. 17659621, aduzindo, em síntese, haver contradição e 

omissão, no citado comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto a 

pretendida alteração da sentença embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de novembro de 

2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-52.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT (REQUERIDO)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000164-52.2017.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA 

HOME RESORT, ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP, 

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP 1. Vistos. 2. A 

embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra 

a r. sentença de ID. 17659621, aduzindo, em síntese, haver contradição e 

omissão, no citado comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 6. Quanto a 

pretendida alteração da sentença embargada se revela despicienda, pois 

se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado. 7. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

10. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de novembro de 

2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-10.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. R. CARVALHO METALURGICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010092-10.2014.8.11.0039. EXEQUENTE: L. C. R. CARVALHO 

METALURGICA - ME EXECUTADO: FABIO DE SOUZA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o rito 

da lei 9.099/95. 2. Devidamente intimada a parte exequente para 

complementar os dados necessários para proceder com a penhora do 

bem, manteve-se inerte, conforme certificado em ID. 12965920 e 

22572156. 3. Em face do exposto, tendo em vista que intimada duas 

vezes, a parte exequente nada manifestou-se, com espeque no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito 

sem resolução do mérito. 4. Isento ao pagamento de custas e despesas 

processuais, consoante disposto na lei 9.099/95. 5. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 6. Publique-se. 7. 

Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpre-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

08 de novembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-69.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI LOPES DA LOMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010144-69.2015.8.11.0039. REQUERENTE: LUCINEI LOPES DA 

LOMBA REQUERIDO: OI S.A 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Indenizatória 

sob o rito da Lei 9.099/95, proposta por Lucinei Lopes da Lomba em face 

de OI S/A, ambos devidamente qualificados. 3. Inicialmente, considerando 

que feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino 

que seja retificada a classe processual no respectivo sistema, bem como 

a realização de cálculo pelo contador judicial, nos moldes do art. 52, II da 

Lei 9.099/95. 4. No mais, INDEFIRO o pedido de penhora via sistema 

BACENJUD pleiteado pelo requerente, uma vez que é pacífico o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são 

adequados os atos de constrição patrimonial que possam afetar, de 

alguma forma, o plano de recuperação judicial da empresa, 5. Por 

oportuno, DETERMINO que seja expedida a Certidão de Crédito do 

exequente, para que, caso queira, habilite seu crédito junto aos autos da 

recuperação judicial que tramita na 7° Vara empresarial da Comarca de Rio 

de Janeiro – RJ. 6. Mantenho a suspensão da presente demanda e a 

suspensão do prazo prescricional da presente execução até que se 

conclua a ação do juízo falimentar na Comarca mencionada, nos termos do 

artigo 6°, caput, da lei 11.101/05 (Lei de Falências). 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de outubro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010144-69.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI LOPES DA LOMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010144-69.2015.8.11.0039. REQUERENTE: LUCINEI LOPES DA 

LOMBA REQUERIDO: OI S.A 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Indenizatória 

sob o rito da Lei 9.099/95, proposta por Lucinei Lopes da Lomba em face 

de OI S/A, ambos devidamente qualificados. 3. Inicialmente, considerando 

que feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino 

que seja retificada a classe processual no respectivo sistema, bem como 

a realização de cálculo pelo contador judicial, nos moldes do art. 52, II da 

Lei 9.099/95. 4. No mais, INDEFIRO o pedido de penhora via sistema 

BACENJUD pleiteado pelo requerente, uma vez que é pacífico o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são 

adequados os atos de constrição patrimonial que possam afetar, de 

alguma forma, o plano de recuperação judicial da empresa, 5. Por 

oportuno, DETERMINO que seja expedida a Certidão de Crédito do 

exequente, para que, caso queira, habilite seu crédito junto aos autos da 

recuperação judicial que tramita na 7° Vara empresarial da Comarca de Rio 

de Janeiro – RJ. 6. Mantenho a suspensão da presente demanda e a 

suspensão do prazo prescricional da presente execução até que se 

conclua a ação do juízo falimentar na Comarca mencionada, nos termos do 

artigo 6°, caput, da lei 11.101/05 (Lei de Falências). 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de outubro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000766-72.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO BADANAI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000766-72.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: VALERIA LIMA - 

ADVOCACIA ASSOCIADA EXECUTADO: CARLOS ROGERIO BADANAI 1. 

Vistos. 2. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA, sob o rito da lei 9.099/95 proposta por 

VALÉRIA LIMA ADVOCACIA ASSOCIADA, em desfavor de CARLOS 

ROGEIRO BADANAI ambos devidamente qualificados nos autos. 3. 

Recebo a petição inicial com seus documentos nos moldes do art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95, vez que preenchidos os requisitos. 4. Da análise dos 

documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, 

entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser indeferida por 

estarem ausentes os requisitos indispensáveis à concessão deste 

instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Aquele, em razão do direito que, em tese, não assiste a parte Requerente. 

5. Ademais, consigno que conforme previsto no art. 854 do CPC, nos 

processos de execução será realizada a indisponibilidade de ativos 

financeiros da parte executada, não configurando de imediato a penhora, 

que só se efetiva após a ciência do executado e depois de ter lhe sido 

dada a chance de se defender. 6. Deste modo, a lei é clara ao permitir a 

utilização dos Sistemas de forma discriminada, haja vista que a penhora 

online deve ser deferida, tão somente para possibilitar a prestação 

jurisdicional com máxima efetividade, sobretudo quando restar 

demonstrada a ação do devedor de obstar a execução. 7. Isto posto, 

INDEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte. 8. DETERMINO que 

cite o devedor executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetua o pagamento da dívida, sob pena de lhe ser penhorado 

bens coercitivamente, nos moldes da Lei n. 9.099/95, art. 53, caput, c/c 

CPC, art. 652, § 1º/NCPC, art. 829, §1º.- CPC. 9. Não havendo o 

pagamento, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens, 

onde se encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de 

terceiros, e a sua avaliação, que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor, 

removendo-o no mesmo ato, se possível, e depositando esse bem 

penhorado com a parte credora/exequente, por não haver depositário 

judicial, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado, ressaltando que os bens que guarnecem a residência 

do devedor, desde que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis - 

Enunciado n. 14 do FONAJE. 10. Quando não encontrado bens 

penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o sr. 

Meirinho deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa 

jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu representante 

legal como depositário provisório de tais bens listados, até ulterior 

deliberação - NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 11. Esclareço que, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente 

providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial - NCPC, art. 844. 12. Efetuada a 

penhora, o devedor será INTIMADO por qualquer meio idôneo de 

comunicação para apresentar embargos por escrito no prazo de 15 

(quinze) dias, da intimação da penhora ou data de eventual depósito 

espontâneo, sendo prescindível a designação de audiência de conciliação 

- §§ do art. 53 da Lei n. 9.099/95 -, como forma de imprimir ritmo 

procedimental mais célere e melhor administrar o volume de processos e a 

pauta da Comarca, o que faço com fundamento no art. 125, II, do 

CPC/NCPC, art. 4º. 13. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 9.099/95, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes, nos moldes do art. 911 da CNGC. 14. Nos locais atendidos e 

não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço, 

com fulcro no art. 909 da CNGC. 15. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, poderá a parte devedora/executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. 16. 

Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

17. Não apresentados os embargos, ou julgados improcedentes, qualquer 

das partes poderá requerer a adoção de uma das alternativas do § 2º do 

art. 53 da Lei n. 9.099/95. 18. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação, INTIME o credor para manifestar se deseja promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária (CPC, art. 

685-C/NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC). 19. Diversamente, 

citado o devedor e não havendo pagamento da dívida no prazo suso ou 

nomeação de bens à penhora, a requerimento expresso do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, com a indicação do número 

do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica CNPJ do devedor, volte-me concluso para requisitar do Banco 

Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações sobre a existência de 

ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, 

até o valor indicado na execução penhora online -, ou pesquisar a 

existência de veículos no DETRAN, via sistema RENAJUD. 20. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI ? 

NCPC, art. 212, § 2º. 21. Cumpra-se, expedindo o necessário, devendo os 

autos virem conclusos apenas quando do cumprimento de todas as 

determinações supra. São José dos Quatro Marcos-MT, 14 de outubro de 

2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-33.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS JHONES DE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000217-33.2017.8.11.0039. REQUERENTE: MARCOS JHONES 

DE SOUZA LUIZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando a condenação da parte reclamante ao pagamento de multa 

de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE, conforme r. sentença em ID nº 

14455893. Intime-se a parte reclamante para proceder com o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 22 de abril de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010151-61.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA SANTINA NICACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010151-61.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: MADALENA 

SANTINA NICACIO EXECUTADO: OI S.A 1. Vistos. 2. Considerando o pleito 

em ID. 24459658, proceda-se com a vinculação dos valores depositados 

no presente feito, expedindo-se alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada. 3. 

Ademais, DETERMINO que seja realizado cálculo pela contadoria do Juízo 

do valor remanescente a ser pago pelo requerido, conforme sentença 

condenatória. 4. Após, intime-se o executado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias pague o débito remanescente. 5. Decorrido o prazo, não 

havendo pagamento, voltem-me conclusos para análise do pedido de 

Bacenjud. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010151-61.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA SANTINA NICACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010151-61.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: MADALENA 

SANTINA NICACIO EXECUTADO: OI S.A 1. Vistos. 2. Considerando o pleito 

em ID. 24459658, proceda-se com a vinculação dos valores depositados 

no presente feito, expedindo-se alvará na forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ, com crédito/transferência para a conta bancária indicada. 3. 

Ademais, DETERMINO que seja realizado cálculo pela contadoria do Juízo 

do valor remanescente a ser pago pelo requerido, conforme sentença 

condenatória. 4. Após, intime-se o executado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias pague o débito remanescente. 5. Decorrido o prazo, não 

havendo pagamento, voltem-me conclusos para análise do pedido de 

Bacenjud. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010117-86.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ OAB - MT0018500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010117-86.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: DONIZETE FERREIRA 

DE QUEIROZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Considerando a manifestação de ID. 24717212, bem como os valores 

constantes na planilha de cálculo de ID. 22892958, com fulcro no art. 5º § 

1º do provimento n. 11/2017 – CM, intime-se a parte requerida para pagar 

o valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de lhe serem 

penhorados quantos bens bastem para garantir a execução. 3. 

Cumpra-se. 4. Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 

20 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-82.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA BERTOLIN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE LUIZON OAB - SP0160903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000108-82.2018.8.11.0039. REQUERENTE: ARMELINDA 

BERTOLIN PEREIRA REQUERIDO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. 1. Vistos. 2. 

Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no 

efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 3. 

Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões de recurso. 4. Após, 

sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, 

remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos– 

MT, 09 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-66.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMIRO BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000219-66.2018.8.11.0039. REQUERENTE: JOSIMIRO BISPO 

DO CARMO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 
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decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela antecipada onde o requerente pleiteia indenização por 

danos morais no valor de R$ 35.199,66 (trinta e cinco mil, cento e noventa 

e nove reais e seis centavos). Aduz o requerente que vem tendo 

descontos indevidos em seu holerite. Diz que desde janeiro de 2017 a 

empresa requerida vem descontando mensalmente a importância de R$ 

1.459, 98 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 

centavos) sob o fundamento de se tratar de um cartão de credito e três 

consignados diferentes contratados. Requer pagamento de danos morais 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e restituição dos valores 

descontados, o que perfaz valor de R$ 29.199,6 (vinte e nove mil, cento e 

noventa e nove reais e seis centavos). Em decisão fundamentada a MM 

Juíza desta comarca entendeu pelo deferimento da liminar para determinar 

a suspensão das cobranças no holerite do requerente, pela concessão da 

justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminar 

de incompetência dos juizados especiais e prescrição trienal e no mérito 

rebate os argumentos da peça inicial dizendo que a relação jurídica existiu. 

Diz ter adquirido as operações do Banco Cruzeiro do Sul, ao qual o 

requerente tinha contratado. Alega que apesar de o requerente informar 

que não reconhece os contratos de empréstimos foi verificado no sistema 

que o requerente é cliente da empresa requerida., possuindo os seguintes 

contratos: 1) contrato de refinanciamento nº 706967045-8, em 16/07/2015, 

no valor de R$ 10.166,73, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 250,00. 

Cumpre informar que o valor de R$ 9.543,41 foi utilizado para liquidar o 

contrato nº 706967016-9 e a quantia remanescente de R$ 623,32 foi 

liberada via TED na conta (Banco 001| Agência 2505| Conta 5612-x). 2) 

contrato de refinanciamento nº 706967443-5, em 16/07/2015, no valor de 

R$ 5.417,24, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 133,21. Cumpre 

informar que o valor de R$ 3.924,96 foi utilizado para liquidar o contrato nº 

706967261-1 e a quantia remanescente de R$ 1.492,28 foi liberada via 

TED na conta (Banco 001| Agência 2505 | Conta 5612-x) 3) contrato de 

refinanciamento nº 706966981-5, em 16/07/2015, no valor de R$ 

31.545,55, a ser adimplido em 96 parcelas de R$ 788,00. Cumpre informar 

que o valor de R$ 28.945,58 foi utilizado para liquidar o contrato nº 

706966957-5 e a quantia remanescente de R$ 2.599,97 foi liberada via 

TED na conta (Banco 001| Agência 2505 | Conta 5612-x). Requer 

improcedência total dos pedidos da peça inicial. Juntou documentos. Em 

audiência de conciliação restou infrutífera tendo em vista a falta de 

consenso entre as partes. Em sede de impugnação a contestação a 

requerente reitera todos os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passam a análise das preliminares de mérito. 

Da preliminar de necessidade de realização de exame grafotécnico. No 

que cerne ao afastamento da competência dos juizados especiais em 

razão de prova complexa, A expressão “causas de menor complexidade” 

que determina a fixação da competência dos juizados especiais não está 

diretamente relacionada com a necessidade, ou não, de produção de 

prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 do FONAJE: “a menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Embora os enunciados 

do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de precedente 

jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina qualificada, 

por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados atuantes nos 

juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas de interesse 

geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida pelo Judiciário. 

Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova técnica pode se 

amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a necessidade de 

produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da 

competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê que todos os 

meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade dos fatos 

alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o fracionamento da 

audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a realização do 

exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, ou para 

apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de instrução 

e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que 

regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da preliminar de 

prescrição trienal Suscita a empresa reclamada a prescrição trienal, 

dizendo que não se trata de relação de consumo e deve ser aplicada a 

regra do Código Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é salutar de seara 

consumerista, sendo assim verifico o afastamento da prescrição trienal e 

aplicação da prescrição presente no Código de Defesa do Consumidor, 

que é quinquenal. Assim o prazo prescricional do fato do produto ou 

serviço a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prescreve em cinco anos. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio: “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. Ao mérito. De acordo com o 

arcabouço probatório presente nos autos, mesmo deferida à inversão do 

ônus da prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que 

a relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e 

comprovante de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, 

mas sequer boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura 

ilícito na esfera penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da 

requerente não tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da pretensão contida no pedido 

sem reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 11/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-20.2019.8.11.0039
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OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000278-20.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

16.499,20 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo a parte requerente tomou 

conhecimento de um contrato de cartão de crédito com reserva de 

margem que estava gerando os descontos mensais desde o mês 09/2017, 

no valor atual de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), contrato nº 13226726. Alega que ja realizou 16 (dezesseis) 

descontos em seu benefício no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), cada, totalizando o valor de R$ 749,60 

(setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos),requerendo 

solicitação em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.499,20 (um mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Em sua 

contestação a empresa requerida diz que existiu relação jurídica entre as 

partes, juntou contrato assinado pela requerente e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes em 

audiência de conciliação restou infrutífera em razão de ausência de 

consenso entre as partes. Na sua impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera o pedido inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao 

mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade 

entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um 

patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim 

necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela 

qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000278-20.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

16.499,20 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo a parte requerente tomou 

conhecimento de um contrato de cartão de crédito com reserva de 

margem que estava gerando os descontos mensais desde o mês 09/2017, 

no valor atual de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), contrato nº 13226726. Alega que ja realizou 16 (dezesseis) 

descontos em seu benefício no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), cada, totalizando o valor de R$ 749,60 

(setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos),requerendo 

solicitação em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.499,20 (um mil 

quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). Em sua 

contestação a empresa requerida diz que existiu relação jurídica entre as 

partes, juntou contrato assinado pela requerente e no mérito requer total 

improcedência dos pedidos da peça inicial. Estando ambas as partes em 
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audiência de conciliação restou infrutífera em razão de ausência de 

consenso entre as partes. Na sua impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera o pedido inicial. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao 

mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade 

entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um 

patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim 

necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela 

qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000276-50.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

15.795,40 (quinze mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo contrato de empréstimo realizado com 

a empresa requerida sob o nº 000008014758, supostamente realizado em 

02/10/2018, no valor de R$ 3.000,08 (três mil reais e oito centavos). Diz ter 

pagado 5 (cinco) parcelas de R$ 79,54 (setenta e nove reais e cinquenta 

e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 397,70 (trezentos e noventa 

e sete reais e setenta centavos), requer restituição em dobro, o que 

perfaz o valor de R$ 795,40 (setecentos e noventa e cinco reais e 

quarenta centavos). Em sua contestação a empresa requerida suscita 

preliminares de necessidade de perícia grafotécnica, conexão e inépcia da 

inicial, no mérito requer que sejam julgados improcedentes todos pedidos. 

Junta ainda comprovantes de contratação assinados pela requerente. 

Estando ambas as partes em audiência de conciliação restou infrutífera 

em razão de ausência de consenso entre as partes. Na sua impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera o 

pedido inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado54 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 
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PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da conexão; A 

conexão é um mecanismo processual que leva à reunião duas ou mais 

ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam aqueles 

relativos aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 

Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em 

comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de 

partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. No presente caso se 

vislumbra que trata-se de contratos diferentes, o que deve ser analisado 

de maneira distinta, motivo pelo qual vislumbro o não acatamento da 

preliminar. Da inépcia da inicial em virtude do comprovante de endereço; 

Na busca pela justiça, não poucas vezes a previsão processual do art.4º 

do Novo Código de Processo Civil de que as partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, principalmente nos Juizados Especiais, o jurisdicionado se 

depara com a burocracia utilizada por alguns julgadores que parecem mais 

preocupados com formalismos do que com a entrega do pedido. É certo 

que documentos são necessários a instruir o processo em sua essência, 

na sua causa de pedir, a não deixar dúvida quanto ao objeto da ação, mas 

existem casos em que sua apresentação pode até mesmo ser 

dispensada. Não raras vezes o jurisdicionado e seu patrono se vêm diante 

de exigências que não tem outro objetivo senão dificultar o acesso à 

justiça ou satisfazer o julgador em suas convicções pessoais. Exemplo 

disso é a exigência de apresentação de comprovante de endereço do 

autor, em nome próprio, selecionado, inclusive o tipo de documento: conta 

de água, luz, telefone ou IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da 

população, aqueles que mais procuram a tutela da justiça nos Juizados 

Especiais, não tem moradia própria, não formalizam contratos de locação e 

vivem mais na informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, 

exigir que comprovem residência mediante apresentação de documentos 

em nome próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus 

direitos. Para responder quais documentos são necessários à propositura 

da ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 

9.099/95 estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade 

do Novo Código de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho 

ensina que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 

14 deve ser feita à luz dos comandos dos arts. 282 e 283 ambos do Novo 

Código de Processo Civil, no que for compatível e necessário com o 

sistema dos juizados. O art. 14 da mesma lei diz que o pedido pode ser 

apresentado na Secretaria do Juizado, de forma escrita ou oral, e que do 

pedido constarão, de forma simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor. É de se destacar 

que o legislador se preocupa com a economia processual ao estabelecer 

que o essencial é o fornecimento de informações suficiente à localização 

do réu. Ou seja, o caput do art. 319 diz que a petição inicial indicará o que 

complementado pelo art. 320, deverá ser acompanhada tão somente pelos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, que são aqueles 

orientadores dos fatos que influem na tomada de decisão pelo Juiz, a 

causa de pedir, o que, segundo a doutrina, são os documentos 

substanciais ou fundamentais ao processo. Secundários são os 

documentos que se prestam a demonstrar outras alegações das partes 

que elucidam pontos ou complementem afirmações”. Nem a Lei nº 

9.099/95, nem o Novo Código de Processo Civil elencam a comprovação 

de endereço como elemento essencial à propositura da ação. Segundo o 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo Relator da AC: 

40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 

07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10000180961765001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência • Data de publicação: 09/04/2019 EMENTA EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - Presume-se 

autêntica, válida e eficaz a procuração sem defeitos formais carreada aos 

autos, se não há qualquer indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 

do Código de Ética da OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante 

de residência não configura entre os documentos que, por exigência legal, 

devem acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte 

autora em juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular 

prosseguimento do feito.” A ausência de comprovante de residência em 

nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista 

que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é 

indispensável ao julgamento da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, 

Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de 

Publicação: 11/05/2018. Mostra-se incabível o indeferimento da petição 

inicial com base na ausência de comprovante de residência, por não se 

tratar de documento necessário à interposição da ação. Basta simples 

indicação do endereço na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É 

desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de 

comprovar que a autora reside no endereço por ela indicado. TJES, 

Classe: Apelação, 20120027782, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 

Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 19/02/2016). O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando o apelante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu. TJES, Classe: Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES 

FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de 

Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014. Ao 

mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade 

entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um 

patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim 

necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela 

qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. Destarte não merece acolhimento a pretensão da 

requerente não tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da pretensão contida no pedido 

sem reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 
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termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-50.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000276-50.2019.8.11.0039. REQUERENTE: OLIVINA ALVES DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexistência de contrato, restituição de valores em dobro c/c 

reparação por danos morais onde a requerente pleiteia o valor de R$ 

15.795,40 (quinze mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta 

centavos). Aduz a requerente que se deparou com descontos em seu 

benefício de aposentadoria, sendo contrato de empréstimo realizado com 

a empresa requerida sob o nº 000008014758, supostamente realizado em 

02/10/2018, no valor de R$ 3.000,08 (três mil reais e oito centavos). Diz ter 

pagado 5 (cinco) parcelas de R$ 79,54 (setenta e nove reais e cinquenta 

e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 397,70 (trezentos e noventa 

e sete reais e setenta centavos), requer restituição em dobro, o que 

perfaz o valor de R$ 795,40 (setecentos e noventa e cinco reais e 

quarenta centavos). Em sua contestação a empresa requerida suscita 

preliminares de necessidade de perícia grafotécnica, conexão e inépcia da 

inicial, no mérito requer que sejam julgados improcedentes todos pedidos. 

Junta ainda comprovantes de contratação assinados pela requerente. 

Estando ambas as partes em audiência de conciliação restou infrutífera 

em razão de ausência de consenso entre as partes. Na sua impugnação a 

contestação a requerente rebate os argumentos contestatórios e reitera o 

pedido inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise 

das preliminares de mérito. Da preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado54 

FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da competência 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” Embora 

os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem o caráter de 

precedente jurisprudencial de observância obrigatória, revelam doutrina 

qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto de magistrados 

atuantes nos juizados especiais acerca de questões pontuais e práticas 

de interesse geral, sendo esta uma orientação frequentemente seguida 

pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o sentido de que a prova 

técnica pode se amoldar ao procedimento dos juizados especiais, já que a 

necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na 

definição da competência dos juizados especiais. A lei nº 9.099/95 prevê 

que todos os meios de prova são hábeis para demonstrar a veracidade 

dos fatos alegados pelas partes e, quando a prova do fato exigir, o juiz 

poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei em comento permite o 

fracionamento da audiência em sessão de conciliação e de julgamento, a 

realização do exame técnico simplificado no intervalo entre as audiências, 

ou para apresentação de laudo e esclarecimentos orais na audiência de 

instrução e julgamento, não desrespeita nenhum dos princípios e objetivos 

que regem os juizados especiais. Portanto, resta demonstrado que a 

competência dos juizados especiais está relacionada com a menor 

complexidade da causa, não havendo que condicioná-la à necessidade, 

ou não, de prova pericial. Esta prova, embora técnica pode ser 

extremamente simples, célere e eficaz para a pacificação do conflito. 

Trata-se, pois, de prova compatível com o procedimento dos juizados 

especiais, cuja possibilidade de realização deve ser aferida em cada 

caso, à luz do objeto da prova pretendida. Entendimento contrário traz em 

si o risco de infringência à legislação vigente, como também aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, dessa forma 

inclino-me ao afastamento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: 

“TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000116242201581601120 PR 0001162-42.2015.8.16.0112/0 

(Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 18/02/2016 

EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO 

ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido Rondon - 

Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)”. Da conexão; A 

conexão é um mecanismo processual que leva à reunião duas ou mais 

ações para que sejam julgadas conjuntamente. Os critérios seriam aqueles 

relativos aos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. 

Todavia, a conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em 

comum o pedido ou a causa de pedir, não se falando em identidade de 

partes. Expõe o artigo 55, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. Ainda assim, de acordo com o autor, não 

basta o atendimento aos requisitos acima mencionados para que haja a 

reunião das ações. O julgador deve questionar também a suficiência de 

razões ou motivos para efetivar a reunião, são elas: Evitar decisões 

conflitantes e favorecer a economia processual. Isso significa 

simplesmente que é necessária a existência de motivos ao menos 

razoáveis para reunião das ações, isto é, a reunião tem que ter sentido, 

não se pode realizar tal procedimento injustificadamente, pois, obviamente, 

em nada favoreceria a economia processual. No presente caso se 

vislumbra que trata-se de contratos diferentes, o que deve ser analisado 

de maneira distinta, motivo pelo qual vislumbro o não acatamento da 

preliminar. Da inépcia da inicial em virtude do comprovante de endereço; 

Na busca pela justiça, não poucas vezes a previsão processual do art.4º 

do Novo Código de Processo Civil de que as partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa, principalmente nos Juizados Especiais, o jurisdicionado se 

depara com a burocracia utilizada por alguns julgadores que parecem mais 

preocupados com formalismos do que com a entrega do pedido. É certo 
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que documentos são necessários a instruir o processo em sua essência, 

na sua causa de pedir, a não deixar dúvida quanto ao objeto da ação, mas 

existem casos em que sua apresentação pode até mesmo ser 

dispensada. Não raras vezes o jurisdicionado e seu patrono se vêm diante 

de exigências que não tem outro objetivo senão dificultar o acesso à 

justiça ou satisfazer o julgador em suas convicções pessoais. Exemplo 

disso é a exigência de apresentação de comprovante de endereço do 

autor, em nome próprio, selecionado, inclusive o tipo de documento: conta 

de água, luz, telefone ou IPTU, etc. É sabido que a classe mais pobre da 

população, aqueles que mais procuram a tutela da justiça nos Juizados 

Especiais, não tem moradia própria, não formalizam contratos de locação e 

vivem mais na informalidade em suas relações obrigacionais. Portanto, 

exigir que comprovem residência mediante apresentação de documentos 

em nome próprio é dificultar ou onerar o jurisdicionado na busca de seus 

direitos. Para responder quais documentos são necessários à propositura 

da ação, necessário se faz conhecer a causa de pedir, ou seja, o que o 

jurisdicionado busca do Estado Julgador. Conhecido os pressupostos 

processuais, terá então o rol de documentos que deverão acompanhar a 

Petição Inicial. Segundo Chimenti: “excessiva é a prova que serve apenas 

para confirmar aquilo que de forma segura já está provado. Impertinente é 

a prova que não diz respeito ao objeto da demanda.” O art. 320 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A Lei nº 

9.099/95 estabelece em seu art. 2º que o processo é regido pelo critério 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Naquilo que a Lei não se referir diretamente, tem aplicabilidade 

do Novo Código de Processo Civil. Humberto Dalla Bernardina de Pinho 

ensina que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Assim, a interpretação do art. 

14 deve ser feita à luz dos comandos dos arts. 282 e 283 ambos do Novo 

Código de Processo Civil, no que for compatível e necessário com o 

sistema dos juizados. O art. 14 da mesma lei diz que o pedido pode ser 

apresentado na Secretaria do Juizado, de forma escrita ou oral, e que do 

pedido constarão, de forma simples e linguagem acessível (§ 2º): I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor. É de se destacar 

que o legislador se preocupa com a economia processual ao estabelecer 

que o essencial é o fornecimento de informações suficiente à localização 

do réu. Ou seja, o caput do art. 319 diz que a petição inicial indicará o que 

complementado pelo art. 320, deverá ser acompanhada tão somente pelos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, que são aqueles 

orientadores dos fatos que influem na tomada de decisão pelo Juiz, a 

causa de pedir, o que, segundo a doutrina, são os documentos 

substanciais ou fundamentais ao processo. Secundários são os 

documentos que se prestam a demonstrar outras alegações das partes 

que elucidam pontos ou complementem afirmações”. Nem a Lei nº 

9.099/95, nem o Novo Código de Processo Civil elencam a comprovação 

de endereço como elemento essencial à propositura da ação. Segundo o 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, citado pelo Relator da AC: 

40905 RN 2011.004090-5, Des. Aderson Silvino, Data de Julgamento: 

07/06/2011, 2ª Câmara Cível): “São documentos indispensáveis à 

propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa 

não possa ser julgado, como a certidão de casamento na ação de 

separação judicial, a escritura pública e registro nas demandas fundadas 

em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja anulação se vem 

pedir etc. Não se incluem na exigência do art. 283 do Código de Processo 

Civil os demais possíveis documentos que o autor traria ou trará ao 

processo depois, ainda que importantes para que, no mérito, sua demanda 

seja julgada procedente.” Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atualizado: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10000180961765001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência • Data de publicação: 09/04/2019 EMENTA EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - Presume-se 

autêntica, válida e eficaz a procuração sem defeitos formais carreada aos 

autos, se não há qualquer indício de causa extintiva do mandato (artigo 16 

do Código de Ética da OAB e artigo 682 do Código Civil )- O comprovante 

de residência não configura entre os documentos que, por exigência legal, 

devem acompanhar a petição inicial, razão pela qual a inércia da parte 

autora em juntar o referido comprovante não cria óbice ao regular 

prosseguimento do feito.” A ausência de comprovante de residência em 

nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista 

que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é 

indispensável ao julgamento da lide. TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, 

Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de 

Publicação: 11/05/2018. Mostra-se incabível o indeferimento da petição 

inicial com base na ausência de comprovante de residência, por não se 

tratar de documento necessário à interposição da ação. Basta simples 

indicação do endereço na peça exordial. Apelação Cível Nº 70068127802, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em 08/03/2016, DJ de 10/03/2016) É 

desnecessária a instrução da petição inicial com documento capaz de 

comprovar que a autora reside no endereço por ela indicado. TJES, 

Classe: Apelação, 20120027782, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 

Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 

16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 19/02/2016). O comprovante de 

residência não está no rol de requisitos previsto no art. 282 do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária, portanto, a determinação de emenda 

para a sua apresentação, principalmente quando o apelante apresenta 

toda a qualificação na peça inicial com a informação de seu nome e 

sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de 

identidade e CPF, endereço e domicílio, bem como a completa qualificação 

do réu. TJES, Classe: Apelação, 58120006208, Relator: CARLOS SIMÕES 

FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de 

Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014. Ao 

mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade 

entre as partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um 

patamar isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim 

necessário o reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela 

qual, de acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, inclino-me a 

decretação da inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. Destarte não merece acolhimento a pretensão da 

requerente não tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da pretensão contida no pedido 

sem reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 07/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-73.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE GOMES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão do 

Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado,. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 - TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-59.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. MARANGAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DIAS MARANGAO OAB - 911.249.561-15 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão do 

Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 - TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-82.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000011-82.2018.8.11.0039. REQUERENTE: SANDRA LIMA 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 2. Intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso no prazo legal. 3. 

Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. 4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-06.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO OAB - MT22608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000277-06.2017.8.11.0039. REQUERENTE: GILSON DA SILVA 

MARTINS REQUERIDO: ATACADAO S.A. 1. Vistos. 2. Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por Gilson da Silva Martins, em 

desfavor de Rede de Supermercados Atacadão S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Em ID. 20655005, consta que o requerido 

adimpliu com a obrigação de fazer imposta. 4. Em ID. 21182726, o autor 

pugnou pelo levantamento dos valores e posterior arquivamento dos 

autos. 5. É o sucinto relato. 6. Decido. 7. Conforme manifestação em ID. 

20655005 é possível observar que o devedor adimpliu a obrigação. Desta 

forma, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente. 8. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. 9. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias. 10. Publique-se. 11. 

Registre-se. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-06.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO OAB - MT22608/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000277-06.2017.8.11.0039. REQUERENTE: GILSON DA SILVA 

MARTINS REQUERIDO: ATACADAO S.A. 1. Vistos. 2. Cuida-se de 

cumprimento de sentença proposto por Gilson da Silva Martins, em 

desfavor de Rede de Supermercados Atacadão S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Em ID. 20655005, consta que o requerido 

adimpliu com a obrigação de fazer imposta. 4. Em ID. 21182726, o autor 

pugnou pelo levantamento dos valores e posterior arquivamento dos 

autos. 5. É o sucinto relato. 6. Decido. 7. Conforme manifestação em ID. 

20655005 é possível observar que o devedor adimpliu a obrigação. Desta 

forma, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente. 8. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. 9. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias. 10. Publique-se. 11. 

Registre-se. 12. Intime-se. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-13.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA REGINA ANANIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

1. Vistos. 2. O embargante opôs embargos de declaração com relação a 

decisão de ID. 9331032 alegando, em síntese, haver contradição no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 
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invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. 11. Intime-se a parte recorrente para recolher as 

custas no prazo de 10 (dez) dias. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-13.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA REGINA ANANIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

1. Vistos. 2. O embargante opôs embargos de declaração com relação a 

decisão de ID. 9331032 alegando, em síntese, haver contradição no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. 11. Intime-se a parte recorrente para recolher as 

custas no prazo de 10 (dez) dias. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-26.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. DA SILVA VERDURAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000017-26.2017.8.11.0039. REQUERENTE: H. P. DA SILVA 

VERDURAS - ME REQUERIDO: AGNI BRASIL IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA 1. Vistos. 2. Considerando o termo acostado em ID. 

19305898, INDEFIRO o pleito de citação do sócio da empresa, eis que não 

cabível no presente momento processual. 3. Intime-se a parte autora para 

apresentar o endereço da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

4. Após conclusos para redesignar audiência de conciliação. 5. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 

de janeiro de 2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8009999-47.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8009999-47.2014.8.11.0039. EXEQUENTE: TAMIRIS GIROTI 

MOREIRA LEITE EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA 1. Vistos. 2. 

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da Impugnação à 

Penhora acostada em ID. 26132148, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-42.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000283-42.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FASPEL 

CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA MARIA MENDES 

DA SILVA REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação de Indenização sob o rito da lei nº 9.099/95, na qual as 

partes compuseram em sede de audiência de conciliação, conforme ID. 

22594847. 3. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in 

fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. 4. É o relatório. Fundamento e decido. 5. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 6. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 7. Conforme se extrai do teor do 

conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

8. Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, assim, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. 9. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo derradeiro em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO 

o presente feito com resolução de mérito. 10. Consigno ainda que em caso 

de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. 11. Isentos de pagamento 

de custas judiciais com fulcro na lei 9099/95. 12. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

13. Publique-se. 14. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 15. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-42.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)
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SANDRA MARIA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000283-42.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FASPEL 

CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA MARIA MENDES 

DA SILVA REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Ação de Indenização sob o rito da lei nº 9.099/95, na qual as 

partes compuseram em sede de audiência de conciliação, conforme ID. 

22594847. 3. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in 

fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. 4. É o relatório. Fundamento e decido. 5. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 6. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 7. Conforme se extrai do teor do 

conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

8. Mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, assim, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. 9. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo derradeiro em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO 

o presente feito com resolução de mérito. 10. Consigno ainda que em caso 

de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. 11. Isentos de pagamento 

de custas judiciais com fulcro na lei 9099/95. 12. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

13. Publique-se. 14. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do 

livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o 

Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 15. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-17.2011.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VITAL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE FRANCISCO BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010163-17.2011.8.11.0039. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS 

VITAL - ME REQUERIDO: ADRIELE FRANCISCO BARBOSA 1. Vistos. 2. 

INDEFIRO o pedido de Bacenjud, uma vez que já realizado no presente 

feito. 3. DETERMINO a intimação da parte autora para indicar bens a 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, tendo em 

vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas infindáveis a 

espera da vontade da parte requerente em promover o deslinde do feito. 

4. No mais, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente cálculo atualizado da dívida. 5. Decorrido o prazo, não 

havendo manifestação, arquive-se. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000542-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALBINO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VERGILIO VALVERDE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000542-37.2019.8.11.0039. EMBARGANTE: JOSE BALBINO DE 

FIGUEIREDO EMBARGADO: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Embargos à Execução, manejado por JOSE BALBINO DE 

FIGUEIREDO em face dee JOAQUIM VERGILIO VALVERDE 3. Sendo 

tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, Recebo os presentes 

embargos para discussão 4. Determino o apensamento destes autos ao 

da Execução, devendo constar lembrete no sistema PJE. 5. Intime-se o 

embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos presentes 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do Código 

de Processo Civil. 6. Após, manifeste-se a parte embargante em 10 (dez) 

dias. 7. Intimem-se. 8. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000089-42.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, ACERCA DA SENTENÇA, 

BEM COMO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INOMINADO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-33.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PAVANELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010073-33.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: OSMAR PAVANELI 

EXECUTADO: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME, ALEX ROSA 

JORGE DA CUNHA 1. Vistos. 2. Trata-se de Cumprimento de Sentença sob 

o rito da lei nº 9.099/95. 3. Citado o requerido para efetuar o pagamento no 

prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o imediato 

bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta bancária 

para a satisfação do crédito do Exequente. 5. Informou o exequente 

tratar-se do valor de R$ 25.381,89 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e 

um reais e oitenta e nove centavos), título que executa no presente 

momento. 6. O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de 

numerário, limitado ao valor executado, para viabilizar o prosseguimento 

da execução, evitando que se torne inócua. 7. Ademais, de se anotar que, 

consoante orientação do STJ, e penhora on-line “não ofende a gradação 

prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da 

execução disposto no art. 620 do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ 

Relator Ministro Fernando Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 

19.02.2008. 8. Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do 

Executado (CNPJ – 327.933.591-49) no valor de R$ 25.381,89 (vinte e 

cinco mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos). 9. 

Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 13/09/2019 e, em resposta obtida em 16/09/2019 

(conforme documento em anexo) o executado não possuía saldo 

suficiente, motivo pelo qual o bloqueio restou infrutífero. 10. Intime-se o 
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exequente para promover o devido andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora. 11. Cumpra-se 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT 30 de outubro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-61.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PIRES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010194-61.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ALEX PIRES 

BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito 

da Lei n. 9.099/95. 3. Determinada a intimação da parte autora para 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção, esta deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, consoante se vê em ID. 24065192. 4. Vieram os 

autos conclusos. 5. É o relatório. 6. Decido. 7. Compulsando os autos, 

verifico que a ação fora distribuída em 08/06/2016, de modo que tramita há 

mais de 03 (três) anos 8. É cediço que em situações como a que ora se 

apresenta, ante a inércia do autor, resta caracterizado o abandono dos 

autos, materializando-se uma forma indireta de desistência, por assim 

dizer, logo, a extinção é medida que se impõe. 9. Diante do exposto nos 

autos, ante a inércia e abandono material por parte do Requerente, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, II e III do Código de Processo Civil e art. 352 da CNGC-MT. 10. 

Sem custas processuais, nos moldes da Lei n. 9.099/95. 11. Após o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. 12. Publique-se. 13. Registre-se. 14. Intime-se. 15. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-61.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PIRES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010194-61.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ALEX PIRES 

BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito 

da Lei n. 9.099/95. 3. Determinada a intimação da parte autora para 

manifestar-se no feito, sob pena de extinção, esta deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, consoante se vê em ID. 24065192. 4. Vieram os 

autos conclusos. 5. É o relatório. 6. Decido. 7. Compulsando os autos, 

verifico que a ação fora distribuída em 08/06/2016, de modo que tramita há 

mais de 03 (três) anos 8. É cediço que em situações como a que ora se 

apresenta, ante a inércia do autor, resta caracterizado o abandono dos 

autos, materializando-se uma forma indireta de desistência, por assim 

dizer, logo, a extinção é medida que se impõe. 9. Diante do exposto nos 

autos, ante a inércia e abandono material por parte do Requerente, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, II e III do Código de Processo Civil e art. 352 da CNGC-MT. 10. 

Sem custas processuais, nos moldes da Lei n. 9.099/95. 11. Após o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. 12. Publique-se. 13. Registre-se. 14. Intime-se. 15. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-73.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR DAMACENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000322-73.2018.8.11.0039. REQUERENTE: VALTAIR 

DAMACENA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-73.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR DAMACENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000322-73.2018.8.11.0039. REQUERENTE: VALTAIR 

DAMACENA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 
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entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-38.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000249-38.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SERGIO DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Consigno que 

cabe ao magistrado verificar a necessidade de produção de provas em 

sede de audiência, de modo que demonstrado o preenchimento dos 

requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide, sera 

prolatada a sentença de mérito. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
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Processo: 1000249-38.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SERGIO DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Consigno que 

cabe ao magistrado verificar a necessidade de produção de provas em 

sede de audiência, de modo que demonstrado o preenchimento dos 

requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide, sera 

prolatada a sentença de mérito. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000249-38.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SERGIO DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 
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passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Consigno que 

cabe ao magistrado verificar a necessidade de produção de provas em 

sede de audiência, de modo que demonstrado o preenchimento dos 

requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide, sera 

prolatada a sentença de mérito. 11. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010261-60.2015.8.11.0039. REQUERENTE: M A DA COSTA - 

ME REQUERIDO: ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA 1. Vistos. 2. O embargante opôs embargos de 

declaração com relação a sentença proferida nos autos, alegando, em 

síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é cabível para 

as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 10. Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 11. 

Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010261-60.2015.8.11.0039. REQUERENTE: M A DA COSTA - 

ME REQUERIDO: ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA 1. Vistos. 2. O embargante opôs embargos de 

declaração com relação a sentença proferida nos autos, alegando, em 

síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é cabível para 

as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 10. Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 11. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010261-60.2015.8.11.0039. REQUERENTE: M A DA COSTA - 

ME REQUERIDO: ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E 

ENCOMENDAS LTDA 1. Vistos. 2. O embargante opôs embargos de 

declaração com relação a sentença proferida nos autos, alegando, em 

síntese, haver contradições no citado comando judicial. 3. É o sucinto 

relato. 4. Decido. 5. O recurso de embargos de declaração é cabível para 

as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 6. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a contradição a que 
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se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 8. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 10. Isto posto, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 11. 

Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se. São José dos 
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DE PAULA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1. Vistos. 2. Trata-se Ação sob o rito da 

Lei n. 9.099/95. 3. A parte autora informou em ID. 23058296, que houve o 

adimplemento da obrigação pela parte requerida, bem como pugnou pela 

extinção da ação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e decido. 6. Havendo 

o devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com 

fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. 9. Publique-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 
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Lei n. 9.099/95. 3. A parte autora informou em ID. 23058296, que houve o 

adimplemento da obrigação pela parte requerida, bem como pugnou pela 

extinção da ação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e decido. 6. Havendo 

o devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com 

fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 
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Processo: 8010209-35.2013.8.11.0039. REQUERENTE: ANDRE RICARDO 

DE PAULA REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1. Vistos. 2. Trata-se Ação sob o rito da 

Lei n. 9.099/95. 3. A parte autora informou em ID. 23058296, que houve o 

adimplemento da obrigação pela parte requerida, bem como pugnou pela 

extinção da ação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e decido. 6. Havendo 

o devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. 7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com 

fulcro nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo. 9. Publique-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-19.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO DA COSTA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000108-19.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ADELMO DA 

COSTA BALBINO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Consigno que, 

conforme fundamentado na decisão de ID. 18686688, a parte não 

recolherá o preparo quando houver o deferimento da justiça gratuita, o 

que não ocorreu no presente caso, sendo que a sentença não condenou 

em custas apenas em relação a fase de conhecimento do processo. 11. 
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Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 12. Intime-se. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-19.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO DA COSTA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000108-19.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ADELMO DA 

COSTA BALBINO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1. Vistos. 2. O 

embargante opôs embargos de declaração com relação a sentença 

proferida nos autos, alegando, em síntese, haver contradições no citado 

comando judicial. 3. É o sucinto relato. 4. Decido. 5. O recurso de 

embargos de declaração é cabível para as hipóteses de contradição, 

omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se 

encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Nesse 

sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” 7. Pois bem, a 

contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode 

fundamentar eventual embargos de declaração é aquela entre a 

fundamentação e o dispositivo da decisão. 8. Eventuais divergências de 

entendimento em decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são 

passíveis de recurso objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à 

hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. 10. Consigno que, 

conforme fundamentado na decisão de ID. 18686688, a parte não 

recolherá o preparo quando houver o deferimento da justiça gratuita, o 

que não ocorreu no presente caso, sendo que a sentença não condenou 

em custas apenas em relação a fase de conhecimento do processo. 11. 

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. 12. Intime-se. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-33.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010267-33.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ciência 

às partes do retorno dos autos da Turma Recursal, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-33.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010267-33.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ciência 

às partes do retorno dos autos da Turma Recursal, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-33.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010267-33.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ciência 

às partes do retorno dos autos da Turma Recursal, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-36.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR DA SILVA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010185-36.2015.8.11.0039. REQUERENTE: JUCEMAR DA 

SILVA MOTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 1. Vistos. 2. Considerando a manifestação retro, 

consigno que o acórdão juntado em ID. 8196070 condenou a parte 

recorrente/autora para efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, motivo pelo qual foi proferido despacho de ID. 18686671. 3. 

Deste modo, intime-se a parte autora para cumprir a ordem judicial de 

pagamento das custas, sob pena de incorrer em crime de desobediência – 

art. 330 do CP. 4. Intime-se, expedindo o necessário. 5. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010027-44.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELINO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. MARANGAO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010027-44.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: MARCELINO ALVES 

DA SILVA EXECUTADO: E. D. MARANGAO - ME 1. Vistos. 2. Defiro o pleito 

retro. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-03.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RATIS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010086-03.2014.8.11.0039. REQUERENTE: VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA REQUERIDO: DOUGLAS RATIS DE FREITAS 

1. Vistos. 2. Considerando as informações constantes em ID. 25119672, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para apresentar endereço 

atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, 

designe-se nova data para audiência de conciliação 4. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-72.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON COELHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010008-72.2015.8.11.0039. REQUERENTE: MILTON COELHO 

DE ARRUDA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. No mais, intime-se a parte autora/recorrente para recolher as 

custas e despesas processuais, conforme acórdão ID. 22861255. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-72.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON COELHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010008-72.2015.8.11.0039. REQUERENTE: MILTON COELHO 

DE ARRUDA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. No mais, intime-se a parte autora/recorrente para recolher as 

custas e despesas processuais, conforme acórdão ID. 22861255. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010245-09.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010245-09.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: REGINA CELIA 

SABIONI LOURIMIER EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 

2. Considerando a manifestação juntada em ID. 21806845, intime-se a 

parte autora para manifestar-se acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se, expedindo o necessário. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-57.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE THEARLEY WELLINGTON DAMASCENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIVAL AVELINO DAMASCENO OAB - 055.603.338-83 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010149-57.2016.8.11.0039. REQUERENTE: JOAQUIM DE 

FREITAS REQUERIDO: ESPOLIO DE THEARLEY WELLINGTON 

DAMASCENO REPRESENTANTE: DERCIVAL AVELINO DAMASCENO 1. 

Vistos. 2. Considerando a informação juntada em ID. 20355410, intime-se a 

parte autora para manifestar-se acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se, expedindo o necessário. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-30.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000008-30.2018.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS 
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EIRELI - ME 1. Vistos. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração manejados 

pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença de ID. 

17659787. 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Diante do exposto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal 

como foi lançado. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-30.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000008-30.2018.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS 

EIRELI - ME 1. Vistos. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração manejados 

pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença de ID. 

17659787. 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Diante do exposto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal 

como foi lançado. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-85.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FREITAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Vistos em recesso forense. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração 

manejados pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença 

de ID. 14455909. 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 

embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Diante do exposto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal 

como foi lançado. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-85.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FREITAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

1. Vistos em recesso forense. 2. Cuida-se de Embargos de Declaração 

manejados pela parte requerida, alegando que houve vícios na r. sentença 

de ID. 14455909. 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 4. É o 

necessário. 5. Decido. 6. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 7. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” 8. Pois bem, a contradição a que 

se refere o art. 1.022, inciso I e II do CPC e que pode fundamentar eventual 
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embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o dispositivo 

da decisão. 9. Eventuais divergências de entendimento em decisão 

prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de recurso 

objetivando a sua reforma, no entanto, se amoldam à hipótese prevista no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 10. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. 11. Quanto a pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. 12. Diante do exposto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal 

como foi lançado. 13. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-55.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME (INTERESSADO)

LORDES MENDES (INTERESSADO)

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

SAWAMURA YOSHIMORI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA SENTENÇA, BEM COMO 

PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000168-21.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000168-21.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ORIDES SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS 

QUATRO MARCOS 1. Vistos. 2. Trata-se Ação de obrigação de Fazer em 

que foi concedida tutela antecipada. 3. Citado o requerido para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. Informou o 

exequente tratar-se do valor de R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos 

reais), título que executa no presente momento. 6. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 7. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 8. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do requerido – Estado de 

Mato Grosso no valor de R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais). 9. 

Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 14/10/2019 e, em resposta obtida em 15/10/2019 

(conforme documento em anexo), foi cumprida integralmente a penhora 

on-line. 10. Considerando que a ordem de bloqueio foi cumprida 

integralmente, intime-se a parte autora para indicar os dados bancários 

para serem depositados os valores, e, após, proceda-se a vinculação do 

referido valor a estes autos, procedendo com a expedição do respectivo 

alvará para levantamento/transferência de todos os valores bloqueados 

nos autos. 11. Consigno que o Requerente deverá prestar contas no 

prazo de 30 (trinta) dias, após o levantamento dos valores, juntando aos 

autos as respectivas notas fiscais e recibos, sob pena de 

responsabilização cível e criminal. 12. Após, intime-se o requerido para 

manifestar-se acerca do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 30 

de outubro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-44.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. Processo nº: 

1000257-44.2019.811.0039 LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, 

já qualificada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais em que litiga em desfavor de BANCO PAN S/A, por meio de sua 

procuradora, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

tempestivamente, inconformada integralmente com a r. sentença, interpor 

RECURSO INOMINADO, com fulcro no artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, nos 

termos das anexas razões de recurso a seguir explanadas. Pleiteia o 

recebimento do presente Recurso, em seus legais efeitos, determinando a 

intimação da parte adversa para oferecer as contra-razões no prazo de 

10 (dez) dias. Requer ainda a isenção do preparo recursal, momento este 

em que pleiteia pela justiça gratuita em reforço ao pleito efetuado desde á 

exordial, modo a isentar a Recorrente de arcar com custas e honorários, 

sob pena de prejuízo de seu sustento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

POSSIBILIDADE DE SER PLEITEADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. 

"Assistência judiciária - Requerimento e concessão - Qualquer fase do 

processo. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido 

em qualquer fase do processo, e o seu efeito se dá não para excluir 

aquilo que já se condenou a pagar, mas para suspender a sua execução 

(Lei nº. 1060/50, artigo 12)." (2.ºTACIVIL - AI 530.199 - 8.ª Câm. - Rel. Juiz 

Milton Gordo - j. 10.06.1998) AASP, Ementário, 2078/6. Após, cumpridas 

as formalidades legais, determinar a remessa do recurso a Colenda Turma 

Recursal, para que este conheça do Recurso e lhe dê provimento nos 

termos das razões anexas. Nestes termos, Requer deferimento. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 04 de Janeiro de 2020. MERCIA VILMA DO CARMO 

OAB/MT n°. 8.873 RAZÕES DO RECURSO INOMINADO Processo nº. 

1000257-44.2019.811.0039 Recorrente: LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA 

E OLIVEIRA Recorrido: BANCO PAN S/A Origem: Juizado Especial Cível da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. COLENDO JUIZADO 

ESPECIAL EMÉRITOS JULGADORES ÍNCLITO RELATOR LAURA 

FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, ora Recorrente, inconformada com 

os termos da decisão monocrática, constante da r. Sentença datada em 

07/01/2020, vem por intermédio do presente Recurso rogar pela reforma 

da decisão, pelos motivos de fato e de direito a seguir explanados. I – 

RESUMO DOS FATOS A Recorrente propôs Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada, em desfavor do Banco Pan S/A. A interposição da ação 

judicial teve por objeto a inserção do nome e CPF da Recorrente no rol de 

maus pagadores, sem que a Recorrente tenha efetuado qualquer 

negociação com o Recorrido extra benefício. Se discute na ação as 

dívidas lançadas no rol de maus pagadores, sendo uma no valor de R$ 

11.840,26 (onze mil e oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) 

tendo por data de vencimento 07/09/2018; e outra no valor de R$ 990,00 

(novecentos e noventa reais), com a data de vencimento 07/10/2018. 

Oportunizado o contraditório, o Banco Pan S/A insiste em alegar que a 

dívida é devida e juntou com sua contestação suposto contrato de 

adesão, o qual contém assinatura da Recorrente. Ocorre que o nome da 

Recorrente está lançado pelo Recorrido por dívida diversa da que se 

justifica ser devida, isto porque os valores lançados no rol de 

inadimplentes não são os valores constantes do valor do contrato que se 

junta, e está sendo cobrado mês a mês diretamente da folha de 
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pagamento do INSS. Resta evidenciado que o Recorrido para justificar sua 

falha em lançar o nome da Recorrente no rol de inadimplentes, justifica seu 

erro apresentando contrato de adesão que não se identifica com o valor 

da dívida cobrada perante o SPC/SERASA, de modo que se o Recorrido 

não apresenta o contrato no valor exato do que cobra, a cobrança é 

indevida e o pleito indenizatório inteiramente procedente. Houve 

impugnação as contestações, rebatendo todos os fatos e argumentos 

aduzidos em contestação. É o que basta relatar. II – DA DECISAO 

Sobreveio sentença nos autos julgando improcedente a presente 

demanda, e data vênia, a ANÁLISE MONOCRÁTICA É EQUIVOCADA, 

MORMENTE DO CASO LEVADO AO APREÇO JUDICIAL. Isto porque, o juízo 

monocrático fundamentou que o Banco Recorrido apresentou nos autos 

documentos comprovando que a relação jurídica existiu entre as partes, 

DEIXANDO DE ATENTAR QUE ENTRE AS PARTES HÁ O CONTRATO DE 

ADESÃO JUNTADO, O QUAL ESTÁ SENDO ADIMPLIDO VIA FOLHA DE 

PAGAMENTO PERANTE O INSS (conforme juntado pela Recorrente relação 

detalhada de créditos do INSS, onde está sendo descontado), entretanto o 

Recorrido lançou o nome da Recorrente no SPC/SERASA por outros 

valores, e não pelo contrato existente entre as partes. A DIVERGÊNCIA É 

VERIFICÁVEL FACILMENTE, EIS QUE O VALOR QUE O RECORRIDO 

LANÇOU NO ROL DE MAUS PAGADORES (R$ 990,00 E R$ 11.840,26 - 

conforme certidão SPC/SERASA), sendo que NÃO CORRRESPONDE AOS 

VALORES APONTADOS NA CEDULA DE CRÉDITO JUNTADA PELO 

RECORRIDO VIA CONTESTAÇÃO (sendo que tais contratos estão sendo 

descontados da Recorrente mensalmente mediante parcelas abatidas de 

seu beneficio INSS – conforme comprovou pela relação detalhada de 

créditos emitida pelo INSS). Inegável que, A COBRANÇA CONSTANTE NO 

SPC/SERASA E INSERIDA PELO RECORRIDO NÃO SE JUSTIFICA PELO 

CONTRATO JUNTADO PELO RECORRIDO EM CONTESTAÇÃO (mormente 

porque referido contrato está sendo pago via desconto em folha de 

benefício do INSS), o que torna a cobrança lançada no rol de maus 

pagadores totalmente ilegal e indevida, modo a merecer reforma o 

julgamento de improcedência por não espelhar o melhor direito e justiça 

aplicável ao caso em comento. A sentença foi prolatada de forma 

equivocada a análise dos fatos, argumentos e direito, conforme 

transcreve-se: Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela antecipada onde a requerente pleiteia indenização por 

danos morais no valor de a R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e 

vinte reais). Aduz a requerente que ao tentar realizar compra na praça 

teve seu crédito negado em virtude de inscrição do seu nome no SPC, 

tendo como credor: BANCO PAN S/A; a data de vencimento: 07/09/2018, 

data da inclusão 30/10/2018, no valor de R$ 11.840,26 (onze mil e 

oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos); e ainda Credor: 

BANCO PAN S/A; a data de vencimento: 07/10/2018, data da inclusão 

16/11/2018, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Requer 

o cancelamento do débito bem como indenização por danos morais. Em 

decisão fundamentada a MM Juíza desta comarca entendeu pelo 

deferimento da liminar para determinar a exclusão do nome da requerente 

do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, pela concessão da 

justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Foi juntado comprovante de cumprimento da liminar deferida 

ID nº 20718416. Em audiência de conciliação restou infrutífera tendo em 

vista a falta de consenso entre as partes. Em sua contestação a empresa 

requerida suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais e 

ausência de pretensão resistida e no mérito rebate os argumentos da 

peça inicial dizendo que existem 2 (dois) contratos com a requerente, 

contrato: 315130587-1, data de formalização: 27/03/2017 valor total 

liberado: R$ 598,80, valor da parcela mensal: R$ 18,00, quantidade de 

parcelas: 72, forma de pagamento: DOC e contrato: 310065321-5, data de 

formalização: 04/05/2016, valor total liberado: R$ 8.781,30, valor da 

parcela mensal: R$ 263,00, quantidade de parcelas: 72, forma de 

pagamento: DOC, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os 

pedidos bem como litigância de má-fé. Juntos documentos. Em sede de 

impugnação a contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça 

inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise 

da preliminar de mérito. Da preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 

do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem 

o caráter de precedente jurisprudencial de observância obrigatória, 

revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto 

de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de questões 

pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma orientação 

frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o 

sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos 

juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, 

por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais. A 

lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a 

prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei 

em comento permite o fracionamento da audiência em sessão de 

conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico simplificado no 

intervalo entre as audiências, ou para apresentação de laudo e 

esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 

Esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Da 

preliminar de falta de interesse de agir em virtude da não procura da 

resolução em sede administrativa. Suscita a empresa requerida preliminar 

de ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a 

não procura de resolução em sede administrativa. O interesse processual 

ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse 

processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o 

exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e 

o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 
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ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição 

Federal. MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A, § 1º, do CPC, aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Assim, é imperiosa a reforma da r. Sentença, pois data 

vênia, in casu, não houve a correta análise dos argumentos e das provas 

documentais juntadas pelas partes, as quais provam que os valores 

inseridos no rol de maus pagadores não correspondem ao valor e contrato 

da cédula de créditos bancário juntada com a contestação, a qual vem 

sendo paga via desconto em folha de pagamento do INSS (abatida do 

benefício da Recorrente), e por isto deve a Justiça prevalecer. A 

Recorrente está a sofrer danos morais, eis que vê sua honra sendo 

manchada sem que tenha efetuado qualquer negociação extra folha de 

pagamento com o Recorrido, passando por inarráveis perturbações em 

razão do fato, o que enseja o dano moral pleiteado. Portanto, a reforma da 

sentença equivocada, que não analisa o caso levado ao crivo judicial com 

a devida cautela, e aplicação do direito e Justiça deve ser reformada, 

confiando no afinado e justo poder de reapreciação deste Tribunal. III- DA 

NECESSIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA A sentença exarada nos 

autos que decidiu por julgar improcedente a ação, por entender que a 

Recorrente contratou os empréstimos do Banco Recorrido, é totalmente 

descabida e merece reforma. Ora Nobres Julgadores, a Recorrente 

informou que é beneficiaria do INSS e que tem retido 30% de empréstimos 

consignados em sua aposentadoria, ou seja, são descontados todo mês 

em folha de pagamento do seu benefício os contratos que efetuou com o 

Recorrido, e por isto nada deve que possa ensejar a mancha em seu 

nome perante o rol de inadimplentes, e informou que nunca efetuou 

qualquer contratação de empréstimo extra benefício. Ademais, ainda 

argumentou e juntou provas que mensalmente é descontado valor de 

parcela de empréstimo da folha de pagamento do INSS, inclusive 

demonstrou que o Banco Requerido descontou 3 parcelas de empréstimo 

do benefício da Recorrente. Ressalta-se, a Recorrente nunca contratou 

empréstimos bancários extra benefício, e que todos os empréstimos que 

fez são mediante desconto em folha de pagamento do benefício que 

recebe pelo INSS, e na condição que o INSS aceita – LIMITE DE 30% DO 

SALÁRIO BENEFÍCIO. Os empréstimos existente entre as partes, foram 

firmados na condição consignado perante o INSS, o qual devidamente 

seria descontado em folhas de pagamentos, o que vem sendo abatido, 

mesmo porque a Recorrente não tem renda extra, e sobrevive do 

benefício do INSS, sendo que lhe é pago mensalmente para sua 

subsistência (recebe somente 1 salário mínimo), e a título de empréstimo 

consignado somente é permitido por lei a consignação de 30% sobre o 

salário do benefício pago. Como vimos, o Recorrido após descontar 27 

parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 263,00 (desconto em 

folha de pagamento de 07/06/2016 a 06/08/2018) e de descontar 16 

parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 18,00 (desconto em 

folha de pagamento de 08/05/2017 a 06/08/2018), em total adimplência 

entre as partes, conforme demonstrado por relação detalhada de créditos 

fornecida pelo INSS, lançou o nome da Recorrente no rol de maus 

pagadores SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO, deixando de efetuar o 

consignado na forma contratada. Assim, quando a Recorrente descobriu 

que seu nome tinha sido lançado no rol de inadimplentes, tinha a certeza 

de que não havia feito dívida e deixado de pagar, já que os empréstimos 

são CONSIGNADOS PERANTE O INSS, e deveriam estar sendo 

descontados em sua folha de pagamento. Frise-se Ínclitos Julgadores, A 

RECORRENTE NÃO FEZ CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PRA SER COBRADA 

EXTRA FOLHA DO PAGAMENTO DO INSS, o empréstimo consignado é 

administrado pelo INSS, de modo que a inscrição é ilegal, indevida, extra 

contrato, e não existe dívida a ensejar o valor lançado no SPC/SERASA. 

INEXISTE CONTRATO QUE OBRIGUE A IDOSA RECORRENTE A PAGAR 

EMPRESTIMO CONSIGNADO PERANTE O INSS DE OUTRA FORMA, SENÃO 

MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DO INSS, o qual é de conhecimento das 

entidades bancárias que somente podem efetuar empréstimos 

consignados até o limite de 30% do valor do benefício recebido por 

aposentados e pensionistas. Assim, data vênia, o juízo monocrático errou 

ao decidir contrariamente as provas juntadas com a exordial e argumentos 

da petição inaugural, sendo que inclusive a Recorrente PROVOU OS 

FATOS ALEGADOS, embora que o ônus probante era do recorrido nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor, eis que a Recorrente é a 

parte vulnerável da relação. Inobstante o juízo sequer analisou os 

argumentos rebatidos em defesa de impugnação a contestação, tampouco 

se atentou que a Recorrente comprovou e informou que o único 

empréstimo que firmou com o Recorrido foi consignado perante o INSS. 

ALÉM DO MAIS A RECORRENTE NÃO TEM OUTRA RENDA PARA QUE 

PUDESSE FAZER EMPRÉSTIMO EXTRA BENEFÍCIO, COMO MENCIONADO 

VÁRIAS VEZES EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E REFORÇADO EM RECURSO. 

CONTUDO A SENTENÇA MERECE REFORMA INTEGRAL, POIS FOI 

DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO NÃO TROUXE CONTRATO QUE 

ENSEJA A COBRANÇA NO VALOR DESCRITO VIA INSCRIÇÃO NO 

SPC/SERASA, INEXISTINDO EMPRÉSTIMO EXTRA BENEFÍCIO. Pertinente ao 

quantum fixado a título de dano moral em desfavor da parte lesante, deve 

ser arbitrado o valor aposto na petição inicial, eis que há que ter a 

condenação de caráter pedagógico e conferir punição a novas práticas, 

mormente se considerarmos o tempo em que a Recorrente perde na 

espera pela solução do seu problema, de modo que a decisão não pode 

servir de alento, eis que não é Justiça! Sinceramente! Assim a reforma da 

Sentença é necessária, pois espera por questão de Justiça e por estar em 

desacordo com precedentes e Jurisprudências desta Egrégia Turma. 

Destarte resta imperiosa a necessidade de reforma da Sentença 

objurgada. IV - DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer seja o presente 
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Recurso recebido no efeito devolutivo, e ao final, sejam acolhidas as 

razões aqui aduzidas, dando-lhe integral provimento para: Ab initio, deferir 

o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. Art. 5º, XXXV da 

CF/88; Depois reformar a r. Sentença exarada pelo juízo a quo, para 

DECLARAR ILEGAL E INDEVIDO A INSCRIÇÃO REALIZADA NO ROL DE 

INADIMPLENTES PELO RECORRIDO BEM COMO DECLARAR A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DA RECORRENTE CONSUMIDORA, DESTE 

MODO requer que seja declarada a inexistência das dívidas uma no 

importe de R$ 11.840,26 e outra no valor de R$ 990,00 e acréscimos 

lançados de juros, multas, correções monetária (ou seja, expurgados os 

ilegais acréscimos), sendo o Recorrido condenado a pagar a indenização 

dos danos morais sofridos pela Recorrente, condenando-o ao pagamento, 

em espécie, em quantia equivalente a 40 (QUARENTA) vezes o salário 

mínimo vigentes à época da prolação do r. Acórdão, conforme 

precedentes dessa Egrégia Turma, por ser medida de DIREITO e de 

JUSTIÇA! Alternativamente, para o caso destes julgadores entenderem 

que o valor acima pleiteado é excessivo, o que se admite apenas por amor 

a debate e argumento, requer que seus nobres julgadores não fixe o dano 

moral em quantia irrisória, devendo a quantia amparar a Recorrente dos 

danos que sofreu e por lógica apenar brilhantemente o Recorrido, 

imprimindo fins pedagógicos na fixação, visando coibir outros abusos e 

danos em hipótese semelhante. A condenação dos Recorridos nas custas 

e honorários de sucumbências no importe de 20% (vinte por cento). Tudo 

por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA Nestes termos Requer 

deferimento. São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de Janeiro de 2020. 

MERCIA VILMA DO CARMO OAB/MT n°. 8.873

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-44.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. Processo nº: 

1000257-44.2019.811.0039 LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, 

já qualificada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais em que litiga em desfavor de BANCO PAN S/A, por meio de sua 

procuradora, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

tempestivamente, inconformada integralmente com a r. sentença, interpor 

RECURSO INOMINADO, com fulcro no artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, nos 

termos das anexas razões de recurso a seguir explanadas. Pleiteia o 

recebimento do presente Recurso, em seus legais efeitos, determinando a 

intimação da parte adversa para oferecer as contra-razões no prazo de 

10 (dez) dias. Requer ainda a isenção do preparo recursal, momento este 

em que pleiteia pela justiça gratuita em reforço ao pleito efetuado desde á 

exordial, modo a isentar a Recorrente de arcar com custas e honorários, 

sob pena de prejuízo de seu sustento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

POSSIBILIDADE DE SER PLEITEADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. 

"Assistência judiciária - Requerimento e concessão - Qualquer fase do 

processo. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerido 

em qualquer fase do processo, e o seu efeito se dá não para excluir 

aquilo que já se condenou a pagar, mas para suspender a sua execução 

(Lei nº. 1060/50, artigo 12)." (2.ºTACIVIL - AI 530.199 - 8.ª Câm. - Rel. Juiz 

Milton Gordo - j. 10.06.1998) AASP, Ementário, 2078/6. Após, cumpridas 

as formalidades legais, determinar a remessa do recurso a Colenda Turma 

Recursal, para que este conheça do Recurso e lhe dê provimento nos 

termos das razões anexas. Nestes termos, Requer deferimento. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 04 de Janeiro de 2020. MERCIA VILMA DO CARMO 

OAB/MT n°. 8.873 RAZÕES DO RECURSO INOMINADO Processo nº. 

1000257-44.2019.811.0039 Recorrente: LAURA FLORENCIO DE OLIVEIRA 

E OLIVEIRA Recorrido: BANCO PAN S/A Origem: Juizado Especial Cível da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. COLENDO JUIZADO 

ESPECIAL EMÉRITOS JULGADORES ÍNCLITO RELATOR LAURA 

FLORENCIO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, ora Recorrente, inconformada com 

os termos da decisão monocrática, constante da r. Sentença datada em 

07/01/2020, vem por intermédio do presente Recurso rogar pela reforma 

da decisão, pelos motivos de fato e de direito a seguir explanados. I – 

RESUMO DOS FATOS A Recorrente propôs Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada, em desfavor do Banco Pan S/A. A interposição da ação 

judicial teve por objeto a inserção do nome e CPF da Recorrente no rol de 

maus pagadores, sem que a Recorrente tenha efetuado qualquer 

negociação com o Recorrido extra benefício. Se discute na ação as 

dívidas lançadas no rol de maus pagadores, sendo uma no valor de R$ 

11.840,26 (onze mil e oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) 

tendo por data de vencimento 07/09/2018; e outra no valor de R$ 990,00 

(novecentos e noventa reais), com a data de vencimento 07/10/2018. 

Oportunizado o contraditório, o Banco Pan S/A insiste em alegar que a 

dívida é devida e juntou com sua contestação suposto contrato de 

adesão, o qual contém assinatura da Recorrente. Ocorre que o nome da 

Recorrente está lançado pelo Recorrido por dívida diversa da que se 

justifica ser devida, isto porque os valores lançados no rol de 

inadimplentes não são os valores constantes do valor do contrato que se 

junta, e está sendo cobrado mês a mês diretamente da folha de 

pagamento do INSS. Resta evidenciado que o Recorrido para justificar sua 

falha em lançar o nome da Recorrente no rol de inadimplentes, justifica seu 

erro apresentando contrato de adesão que não se identifica com o valor 

da dívida cobrada perante o SPC/SERASA, de modo que se o Recorrido 

não apresenta o contrato no valor exato do que cobra, a cobrança é 

indevida e o pleito indenizatório inteiramente procedente. Houve 

impugnação as contestações, rebatendo todos os fatos e argumentos 

aduzidos em contestação. É o que basta relatar. II – DA DECISAO 

Sobreveio sentença nos autos julgando improcedente a presente 

demanda, e data vênia, a ANÁLISE MONOCRÁTICA É EQUIVOCADA, 

MORMENTE DO CASO LEVADO AO APREÇO JUDICIAL. Isto porque, o juízo 

monocrático fundamentou que o Banco Recorrido apresentou nos autos 

documentos comprovando que a relação jurídica existiu entre as partes, 

DEIXANDO DE ATENTAR QUE ENTRE AS PARTES HÁ O CONTRATO DE 

ADESÃO JUNTADO, O QUAL ESTÁ SENDO ADIMPLIDO VIA FOLHA DE 

PAGAMENTO PERANTE O INSS (conforme juntado pela Recorrente relação 

detalhada de créditos do INSS, onde está sendo descontado), entretanto o 

Recorrido lançou o nome da Recorrente no SPC/SERASA por outros 

valores, e não pelo contrato existente entre as partes. A DIVERGÊNCIA É 

VERIFICÁVEL FACILMENTE, EIS QUE O VALOR QUE O RECORRIDO 

LANÇOU NO ROL DE MAUS PAGADORES (R$ 990,00 E R$ 11.840,26 - 

conforme certidão SPC/SERASA), sendo que NÃO CORRRESPONDE AOS 

VALORES APONTADOS NA CEDULA DE CRÉDITO JUNTADA PELO 

RECORRIDO VIA CONTESTAÇÃO (sendo que tais contratos estão sendo 

descontados da Recorrente mensalmente mediante parcelas abatidas de 

seu beneficio INSS – conforme comprovou pela relação detalhada de 

créditos emitida pelo INSS). Inegável que, A COBRANÇA CONSTANTE NO 

SPC/SERASA E INSERIDA PELO RECORRIDO NÃO SE JUSTIFICA PELO 

CONTRATO JUNTADO PELO RECORRIDO EM CONTESTAÇÃO (mormente 

porque referido contrato está sendo pago via desconto em folha de 

benefício do INSS), o que torna a cobrança lançada no rol de maus 

pagadores totalmente ilegal e indevida, modo a merecer reforma o 

julgamento de improcedência por não espelhar o melhor direito e justiça 

aplicável ao caso em comento. A sentença foi prolatada de forma 

equivocada a análise dos fatos, argumentos e direito, conforme 

transcreve-se: Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 
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probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela antecipada onde a requerente pleiteia indenização por 

danos morais no valor de a R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e 

vinte reais). Aduz a requerente que ao tentar realizar compra na praça 

teve seu crédito negado em virtude de inscrição do seu nome no SPC, 

tendo como credor: BANCO PAN S/A; a data de vencimento: 07/09/2018, 

data da inclusão 30/10/2018, no valor de R$ 11.840,26 (onze mil e 

oitocentos e quarenta reais e vinte e seis centavos); e ainda Credor: 

BANCO PAN S/A; a data de vencimento: 07/10/2018, data da inclusão 

16/11/2018, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Requer 

o cancelamento do débito bem como indenização por danos morais. Em 

decisão fundamentada a MM Juíza desta comarca entendeu pelo 

deferimento da liminar para determinar a exclusão do nome da requerente 

do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, pela concessão da 

justiça gratuita bem como inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor. Foi juntado comprovante de cumprimento da liminar deferida 

ID nº 20718416. Em audiência de conciliação restou infrutífera tendo em 

vista a falta de consenso entre as partes. Em sua contestação a empresa 

requerida suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais e 

ausência de pretensão resistida e no mérito rebate os argumentos da 

peça inicial dizendo que existem 2 (dois) contratos com a requerente, 

contrato: 315130587-1, data de formalização: 27/03/2017 valor total 

liberado: R$ 598,80, valor da parcela mensal: R$ 18,00, quantidade de 

parcelas: 72, forma de pagamento: DOC e contrato: 310065321-5, data de 

formalização: 04/05/2016, valor total liberado: R$ 8.781,30, valor da 

parcela mensal: R$ 263,00, quantidade de parcelas: 72, forma de 

pagamento: DOC, requer que sejam julgados totalmente improcedentes os 

pedidos bem como litigância de má-fé. Juntos documentos. Em sede de 

impugnação a contestação a requerente reitera todos os pedidos da peça 

inicial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passam a análise 

da preliminar de mérito. Da preliminar de necessidade de realização de 

exame grafotécnico. No que cerne ao afastamento da competência dos 

juizados especiais em razão de prova complexa, A expressão “causas de 

menor complexidade” que determina a fixação da competência dos 

juizados especiais não está diretamente relacionada com a necessidade, 

ou não, de produção de prova pericial. No mesmo sentido, o enunciado 54 

do FONAJE: “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material.” Embora os enunciados do FONAJE não tenham força de lei, nem 

o caráter de precedente jurisprudencial de observância obrigatória, 

revelam doutrina qualificada, por espelhar o entendimento de um conjunto 

de magistrados atuantes nos juizados especiais acerca de questões 

pontuais e práticas de interesse geral, sendo esta uma orientação 

frequentemente seguida pelo Judiciário. Segundo entendimento do STJ o 

sentido de que a prova técnica pode se amoldar ao procedimento dos 

juizados especiais, já que a necessidade de produção de prova pericial, 

por si só, não influi na definição da competência dos juizados especiais. A 

lei nº 9.099/95 prevê que todos os meios de prova são hábeis para 

demonstrar a veracidade dos fatos alegados pelas partes e, quando a 

prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, 

permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Ademais, se a lei 

em comento permite o fracionamento da audiência em sessão de 

conciliação e de julgamento, a realização do exame técnico simplificado no 

intervalo entre as audiências, ou para apresentação de laudo e 

esclarecimentos orais na audiência de instrução e julgamento, não 

desrespeita nenhum dos princípios e objetivos que regem os juizados 

especiais. Portanto, resta demonstrado que a competência dos juizados 

especiais está relacionada com a menor complexidade da causa, não 

havendo que condicioná-la à necessidade, ou não, de prova pericial. Esta 

prova, embora técnica pode ser extremamente simples, célere e eficaz 

para a pacificação do conflito. Trata-se, pois, de prova compatível com o 

procedimento dos juizados especiais, cuja possibilidade de realização 

deve ser aferida em cada caso, à luz do objeto da prova pretendida. 

Entendimento contrário traz em si o risco de infringência à legislação 

vigente, como também aos princípios constitucionais do devido processo 

legal e da ampla defesa, dessa forma inclino-me ao afastamento. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000116242201581601120 PR 

0001162-42.2015.8.16.0112/0 (Acórdão) (TJ-PR) Jurisprudência • Data de 

publicação: 18/02/2016 EMENTA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 

Esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0001162- 42.2015.8.16.0112/0 - Marechal Cândido 

Rondon - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 16.02.2016)” Da 

preliminar de falta de interesse de agir em virtude da não procura da 

resolução em sede administrativa. Suscita a empresa requerida preliminar 

de ausência de legitimidade ou de interesse processual tendo em vista a 

não procura de resolução em sede administrativa. O interesse processual 

ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse 

processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o 

exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser 

satisfeita. É daí que surge à necessidade concreta da tutela jurisdicional e 

o interesse em obtê-la (interesse-necessidade). A necessidade surge da 

resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado 

ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do 

exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. O 

interesse processual pressupõe além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante a escolha do procedimento e 

o prov imento adequados à s i tuação fát ica deduzida 

(interesse-adequação). Vejamos o entendimento dos tribunais a respeito 

do assunto: “TJ-RS - Apelação e Reexame Necessário REEX 

70069706653 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 10/07/2017 

EMENTA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

Não há exigibilidade de esgotamento da via administrativa como condição 

para ajuizamento da ação, em razão do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Garantia insculpida no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição 

Federal. MÉRITO. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de 

saúde, quando congurados os vetores da adequação do medicamento, 

tratamento ou cirurgia e da carência de recursos nanceiros de quem 

postula. Em data recente (05.03.2015), o Supremo Tribunal Federal, ao 

julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, 

rearmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes 

federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento 

na forma do artigo 543-A, § 1º, do CPC, aplica-se como precedente para 

feitos análogos, caso dos autos. A parte demandante, por meio de 

atestados médicos e receituários comprovou a necessidade da utilização 

dos medicamentos para o tratamento de sua saúde. Igualmente cou 

demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de 

necessitada, não possuindo condições nanceiras de arcar com os gastos 

necessários ao tratamento, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria 

Pública. Ressalvada a ocorrência de justo motivo, objetivamente 

comprovado, é descabido ao Estado (lato sensu) invocar a aplicação da 

reserva do possível com a nalidade de exonerar-se do atendimento de 

seus deveres constitucionais, notadamente quando essa conduta pode 

atingir direitos fundamentais, no caso o direito à saúde. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. O Município, como é sabido, é um ente federativo 

autônomo. E a verba honorária a que será condenado, teve como causa a 

sua sucumbência na lide, possuindo como beneciário o FADEP que não se 

confunde com o Estado, muito menos com o próprio ente apelante.” Sendo 

assim, não vislumbro a falta de interesse processual suscitada pelo 

requerido, sendo que a rejeito. Ao mérito. De acordo com o arcabouço 

probatório presente nos autos, mesmo deferida a inversão do ônus da 

prova a empresa requerida trouxe elementos que evidenciam que a 

relação jurídica existiu, com cópias de contratos assinados e comprovante 

de contratação. A parte requerente diz ser vítima de fraude, mas sequer 

boletim de ocorrência registrou, pois tal conduta configura ilícito na esfera 

penal. Destarte não merece acolhimento a pretensão da requerente não 

tendo que se falar em danos morais. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento improcedente da pretensão contida no pedido sem 

reconhecimento de litigância de má-fé por não existirem elementos 

suficientes nos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Assim, é imperiosa a reforma da r. Sentença, pois data 

vênia, in casu, não houve a correta análise dos argumentos e das provas 

documentais juntadas pelas partes, as quais provam que os valores 

inseridos no rol de maus pagadores não correspondem ao valor e contrato 

da cédula de créditos bancário juntada com a contestação, a qual vem 

sendo paga via desconto em folha de pagamento do INSS (abatida do 

benefício da Recorrente), e por isto deve a Justiça prevalecer. A 

Recorrente está a sofrer danos morais, eis que vê sua honra sendo 

manchada sem que tenha efetuado qualquer negociação extra folha de 

pagamento com o Recorrido, passando por inarráveis perturbações em 

razão do fato, o que enseja o dano moral pleiteado. Portanto, a reforma da 

sentença equivocada, que não analisa o caso levado ao crivo judicial com 

a devida cautela, e aplicação do direito e Justiça deve ser reformada, 

confiando no afinado e justo poder de reapreciação deste Tribunal. III- DA 

NECESSIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA A sentença exarada nos 

autos que decidiu por julgar improcedente a ação, por entender que a 

Recorrente contratou os empréstimos do Banco Recorrido, é totalmente 

descabida e merece reforma. Ora Nobres Julgadores, a Recorrente 

informou que é beneficiaria do INSS e que tem retido 30% de empréstimos 

consignados em sua aposentadoria, ou seja, são descontados todo mês 

em folha de pagamento do seu benefício os contratos que efetuou com o 

Recorrido, e por isto nada deve que possa ensejar a mancha em seu 

nome perante o rol de inadimplentes, e informou que nunca efetuou 

qualquer contratação de empréstimo extra benefício. Ademais, ainda 

argumentou e juntou provas que mensalmente é descontado valor de 

parcela de empréstimo da folha de pagamento do INSS, inclusive 

demonstrou que o Banco Requerido descontou 3 parcelas de empréstimo 

do benefício da Recorrente. Ressalta-se, a Recorrente nunca contratou 

empréstimos bancários extra benefício, e que todos os empréstimos que 

fez são mediante desconto em folha de pagamento do benefício que 

recebe pelo INSS, e na condição que o INSS aceita – LIMITE DE 30% DO 

SALÁRIO BENEFÍCIO. Os empréstimos existente entre as partes, foram 

firmados na condição consignado perante o INSS, o qual devidamente 

seria descontado em folhas de pagamentos, o que vem sendo abatido, 

mesmo porque a Recorrente não tem renda extra, e sobrevive do 

benefício do INSS, sendo que lhe é pago mensalmente para sua 

subsistência (recebe somente 1 salário mínimo), e a título de empréstimo 

consignado somente é permitido por lei a consignação de 30% sobre o 

salário do benefício pago. Como vimos, o Recorrido após descontar 27 

parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 263,00 (desconto em 

folha de pagamento de 07/06/2016 a 06/08/2018) e de descontar 16 

parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ 18,00 (desconto em 

folha de pagamento de 08/05/2017 a 06/08/2018), em total adimplência 

entre as partes, conforme demonstrado por relação detalhada de créditos 

fornecida pelo INSS, lançou o nome da Recorrente no rol de maus 

pagadores SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO, deixando de efetuar o 

consignado na forma contratada. Assim, quando a Recorrente descobriu 

que seu nome tinha sido lançado no rol de inadimplentes, tinha a certeza 

de que não havia feito dívida e deixado de pagar, já que os empréstimos 

são CONSIGNADOS PERANTE O INSS, e deveriam estar sendo 

descontados em sua folha de pagamento. Frise-se Ínclitos Julgadores, A 

RECORRENTE NÃO FEZ CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PRA SER COBRADA 

EXTRA FOLHA DO PAGAMENTO DO INSS, o empréstimo consignado é 

administrado pelo INSS, de modo que a inscrição é ilegal, indevida, extra 

contrato, e não existe dívida a ensejar o valor lançado no SPC/SERASA. 

INEXISTE CONTRATO QUE OBRIGUE A IDOSA RECORRENTE A PAGAR 

EMPRESTIMO CONSIGNADO PERANTE O INSS DE OUTRA FORMA, SENÃO 

MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DO INSS, o qual é de conhecimento das 

entidades bancárias que somente podem efetuar empréstimos 

consignados até o limite de 30% do valor do benefício recebido por 

aposentados e pensionistas. Assim, data vênia, o juízo monocrático errou 

ao decidir contrariamente as provas juntadas com a exordial e argumentos 

da petição inaugural, sendo que inclusive a Recorrente PROVOU OS 

FATOS ALEGADOS, embora que o ônus probante era do recorrido nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor, eis que a Recorrente é a 

parte vulnerável da relação. Inobstante o juízo sequer analisou os 

argumentos rebatidos em defesa de impugnação a contestação, tampouco 

se atentou que a Recorrente comprovou e informou que o único 

empréstimo que firmou com o Recorrido foi consignado perante o INSS. 

ALÉM DO MAIS A RECORRENTE NÃO TEM OUTRA RENDA PARA QUE 

PUDESSE FAZER EMPRÉSTIMO EXTRA BENEFÍCIO, COMO MENCIONADO 

VÁRIAS VEZES EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E REFORÇADO EM RECURSO. 

CONTUDO A SENTENÇA MERECE REFORMA INTEGRAL, POIS FOI 

DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO NÃO TROUXE CONTRATO QUE 

ENSEJA A COBRANÇA NO VALOR DESCRITO VIA INSCRIÇÃO NO 

SPC/SERASA, INEXISTINDO EMPRÉSTIMO EXTRA BENEFÍCIO. Pertinente ao 

quantum fixado a título de dano moral em desfavor da parte lesante, deve 

ser arbitrado o valor aposto na petição inicial, eis que há que ter a 

condenação de caráter pedagógico e conferir punição a novas práticas, 

mormente se considerarmos o tempo em que a Recorrente perde na 

espera pela solução do seu problema, de modo que a decisão não pode 

servir de alento, eis que não é Justiça! Sinceramente! Assim a reforma da 

Sentença é necessária, pois espera por questão de Justiça e por estar em 

desacordo com precedentes e Jurisprudências desta Egrégia Turma. 

Destarte resta imperiosa a necessidade de reforma da Sentença 

objurgada. IV - DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer seja o presente 

Recurso recebido no efeito devolutivo, e ao final, sejam acolhidas as 

razões aqui aduzidas, dando-lhe integral provimento para: Ab initio, deferir 

o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. Art. 5º, XXXV da 

CF/88; Depois reformar a r. Sentença exarada pelo juízo a quo, para 

DECLARAR ILEGAL E INDEVIDO A INSCRIÇÃO REALIZADA NO ROL DE 

INADIMPLENTES PELO RECORRIDO BEM COMO DECLARAR A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DA RECORRENTE CONSUMIDORA, DESTE 

MODO requer que seja declarada a inexistência das dívidas uma no 

importe de R$ 11.840,26 e outra no valor de R$ 990,00 e acréscimos 

lançados de juros, multas, correções monetária (ou seja, expurgados os 

ilegais acréscimos), sendo o Recorrido condenado a pagar a indenização 

dos danos morais sofridos pela Recorrente, condenando-o ao pagamento, 

em espécie, em quantia equivalente a 40 (QUARENTA) vezes o salário 

mínimo vigentes à época da prolação do r. Acórdão, conforme 

precedentes dessa Egrégia Turma, por ser medida de DIREITO e de 

JUSTIÇA! Alternativamente, para o caso destes julgadores entenderem 

que o valor acima pleiteado é excessivo, o que se admite apenas por amor 

a debate e argumento, requer que seus nobres julgadores não fixe o dano 

moral em quantia irrisória, devendo a quantia amparar a Recorrente dos 

danos que sofreu e por lógica apenar brilhantemente o Recorrido, 

imprimindo fins pedagógicos na fixação, visando coibir outros abusos e 

danos em hipótese semelhante. A condenação dos Recorridos nas custas 

e honorários de sucumbências no importe de 20% (vinte por cento). Tudo 

por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA Nestes termos Requer 

deferimento. São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de Janeiro de 2020. 
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Processo Número: 1000277-35.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE RAMOS RIBEIRO OAB - DF0027030A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010246-57.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ OAB - MT0018500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010246-57.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: DONIZETE FERREIRA 
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DE QUEIROZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Defiro o pleito retro. 3. Após, não havendo pendências, voltem os autos ao 

arquivo com as baixas anotações pertinentes. 4. Cumpra-se. 5. Expeça-se 

o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000257-15.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de 

Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-12.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ESPÓLIO)

DERLI DE FATIMA BIAZOTO DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRO BIAZOTO DA SILVA (REQUERENTE)

TIAGO BIAZOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010206-12.2015.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 1. Vistos. 2. Considerando o petitório 

retro, retifique-se o polo ativo da demanda fazendo constar os herdeiros 

do falecido. 3. Após, intime-se os herdeiros indicados para que prossigam 

nos atos desse feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, 

tendo em vista que o feito se alastra desde 2015. 4. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de 

novembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001111-18.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO CAMPOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

Outros Interessados:

LAURI NICODEMUS RAUBER (CONFINANTES)

IDELMO CORRADI (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CONFINANTES)

EUNICE CLARA RAUBER (CONFINANTES)

CLASI SCHERER RAUBER (CONFINANTES)

ADEMAR MIGUEL RAUBER (CONFINANTES)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 08/05/2020 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 39580 Nr: 1883-13.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - ME, JOÃO RICARDO 

LAZZERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, ELIAS MALEK HANNA - OAB:356-B, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529/A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, CELSO MARCON - OAB:MT/11340-A, 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A MT, KAMILA DE 

SOUZA COUTINHO - OAB:10661/MT, WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, conheço e, ao mesmo 

tempo, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

exequente.Superada tal questão, guisa frisar que o montante devido pela 

instituição financeira, abatendo-se a quantia já levantada pelo exequente à 

fl. 713 (R$ 103.224,67 – cento e três mil, duzentos e vinte e quatro reais 

sessenta e sete centavos), perfaz o montante de R$ 184.639,38 (cento e 

oitenta e quatro mi, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito 

centavos), o qual, promove-se, nesta oportunidade, seu levantamento, 

totalizando, assim, o pagamento de R$ 287.864,05 (duzentos e oitenta e 

sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).Anoto, 

por oportuno, que, considerando que as contas bancárias indicadas nos 

petitórios anteriores são de titularidade de pessoas estranhas à lide, o 

alvará de levantamento será expedido em favor da conta de titularidade do 

exequente, informada à fl. 698.Lado outro, intime-se o executado para 

que, em 10 (dez) dias, acoste no feito os dados bancários para 

levantamento dos valores remanescentes.Apresentadas as informações 

supra, tornem os autos conclusos para expedição do competente alvará e 

extinção da execução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40860 Nr: 827-08.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO STELLA, LADIR ESSER COLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO BABINSKI, ANGENOR LONGO 

COLET, JUÍZO DIRETOR DO FÓRUM DE PATO BRANCO PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DECISÃO

Considerando o teor do petitório de folhas retro, por meio do qual a 

terceira interessada informa ter sido dado provimento ao recurso de 

apelação apresentado nos autos dos embargos de terceiro n. 

3471-11.2017.811.0078, no sentido de que o E. Tribunal de Justiça deste 

Estado deliberou pela declaração de nulidade da fiança prestada, 

determino que se expeça, COM URGÊNCIA, ofício ao Juízo da Comarca de 

Pato Branco/PR para que suspenda os atos expropriatórios outrora 

deprecados, devolvendo a este Juízo a missiva no estágio em que se 

encontra e sem o devido cumprimento.

Lado outro, SUSPENDO o curso da presente execução até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido nos embargos de terceiros em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41126 Nr: 1094-77.2011.811.0078
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 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGILIO THEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANI DE SOUZA CORRÊA - 

OAB:339.413-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, CARLA CRISTINA BABY LITVINSKI - OAB:39890/PR

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo legal, requerer o que direito, quanto a juntada de fls. 252/258.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73439 Nr: 1000-61.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNIMONT SAPEZAL CONSTRUÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA RAMIRES PELISSON - 

OAB:257436SP

 Intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado(a) para 

ciência do inteiro teor da r. Sentença prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76744 Nr: 1162-22.2014.811.0078

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:17737/MT

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 413,40.

Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa ou 

protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112360 Nr: 3445-76.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Intima-se a defesa técnica para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124833 Nr: 493-56.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 2ª VARA CRIMINAL CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO MAXIMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, TIAGO SHIOJI TIUMAN - OAB:21461

 Intime-se o réu na pessoa de seu Advogado JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB 3610-B/MT, Para que se manifeste na presente ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124836 Nr: 495-26.2020.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CRIMINAL DE VILHENA-RO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JORGE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON EDUARDO 

CARNELOSSI PONCIANO - OAB:26986

 Intima-se a defesa técnica para comparecer na audiência designada nos 

autos ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 1253-15.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA ROCHA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338-MS, ROSANGELA DA 

ROSA CORREA - OAB:16.308-A MT, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95208 Nr: 2672-02.2016.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI STEMPKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para dar prosseguimento do feito no prazo de 

cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102226 Nr: 2730-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO CÉSAR SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto a certidão 

do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 4573-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664/O, 

ERNANI ORSO - OAB:16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 POSTO ISSO, sem mais delongas, acolho parcialmente a impugnação ao 

cumprimento de sentença para, nos termos da fundamentação, afastar a 

incidência dos valores atinentes a acessórios do veículo, considerando 

devido o débito executado em R$ 455.273,37 (quatrocentos e cinquenta e 

cinco mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e sete 

centavos).Levando em conta a sucumbência recíproca, deixo de arbitrar 

honorários.Em relação ao levantamento da verba incontroversa, tem-se 

que o exequente depositou o montante de R$ 307.762,20 (purgação da 

mora) e o executado concordou com o valor do bem alienado, extraído da 

tabela FIBE, de R$ 344.846,00, totalizando a importância de R$ 652.608,20 

que já pode ser levantada pelo exequente. Assim, intime-se a parte 

exequente para indicar conta bancária objetivando viabilizar a expedição 

de alvará eletrônico.Com o trânsito em julgado, proceda-se à conclusão 

dos autos para extinção do feito e expedição de alvarás eletrônicos dos 

valores remanescentes.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72354 Nr: 1899-93.2012.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SCHAEFFER MAGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189, GASTÃO TÂMBARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 Intimação da parte embargante na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 7.232,58.

Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa ou 

protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77444 Nr: 1603-03.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON DE SOUZA PINTO ME, ADEMILTON 

DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para, no prazo 

de 10(dez) dias, requerer o que direito, nos termos da Decisão de fls. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84651 Nr: 2017-64.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 562,38, sendo R$413,40 referente a custas e 

R$148,98 referente a taxa judicial.

Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa ou 

protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86611 Nr: 2687-05.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:MT 

16075, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 (...)Assim, DEFIRO o pedido do exequente de folhas retro, para que se 

proceda pesquisa junto ao INFOJUD, devendo ser colacionada ao feito a 

última declaração de imposto de renda da executada.Com a juntada do 

referido documento, processe-se o presente feito em segredo de justiça e 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar e 

requerer o que for de direito.Com a juntada das informações, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o 

que for de direito, oportunidade em que poderá indicar bens à 

penhora.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93424 Nr: 1887-40.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE STORCH ME, IVETE STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, DEFIRO o pedidos do exequente de ref. 41, a fim de determinar 

a realização de pesquisa junto ao INFOJUD, para que seja anexado aos 

autos declaração sobre operações imobiliárias (DOI) e as últimas duas 

declarações de imposto de renda da parte executada.Com a juntada dos 

referidos documentos, processe-se o presente feito em segredo de 

justiça e intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

e requerer o que for de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107709 Nr: 590-27.2018.811.0078
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLETTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte (?), acerca do desarquivamento 

dos autos, para que proceda as diligências necessárias no prazo legal de 

05 (cinco) dias.

OBSERVAÇÃO: Após referido prazo, o processo será remetido 

novamente ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-48.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LANA MARA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE SOARES BATISTA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000182-48.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: LANA MARA RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: 

TRANSPORTE SOARES BATISTA EIRELI - EPP LANA MARA RODRIGUES 

SANTOS ajuizou ação de busca e apreensão de veículo c/c pedido liminar 

em face de VITORIAN TRANSPORTES EIRELI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz, em síntese, ter divulgado em uma rede 

social que sua motocicleta, uma Honda/CG 160 Start, de cor preta, placa 

QBX-4901, ano/modelo 2016/2017, estava à venda, sendo que, por 

conseguinte, uma pessoa por nome de “Paulo” contatou a requerente e 

demonstrou interesse na aquisição do veículo. Após negociações, a 

requerente levou a motocicleta até o ‘Lava Jato Sapezal’ e a entregou a 

André, pessoa indicada por Paulo para avaliar a moto, sendo que, após a 

aprovação de Paulo, a requerente assinou o recibo de transferência e o 

preencheu com os dados indicados pelo comprador, qual seja, Vitorian 

Transportes Eireli, e, após, o suposto comprador encaminhou à autora um 

recibo de transferência referente ao valor pactuado pela compra da 

motocicleta. Instantes depois, a requerente foi informada por “Paulo” que 

ela havia sido vítima de um golpe e que o recibo de transferência bancária 

encaminhado não era verdadeiro. Retornando ao lava jato em que deixou a 

motocicleta, a requerente foi informada por André que o veículo teria sido 

encaminhado ao município de Cáceres/MT. Diante de tais asserções, a 

requerente postulou pela concessão de tutela de urgência, a fim de ser 

expedido mandado de busca e apreensão do veículo, bem assim requereu 

a inserção de restrição judicial junto ao Sistema Renajud. Junto da inicial 

vieram os documentos de fls. 13/67. É o relatório. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, eis que a inicial trouxe documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, na medida em que a parte autora 

comprova a negociação formulada, através do boletim de ocorrência e 

conversas de WhatsApp, bem assim o não recebimento do montante 

acordado (extrato de sua conta bancária), o que demonstra a presença 

do fumus boni iuris. Patente, outrossim, é o “perigo de dano”, dado o 

prejuízo que a parte autora vem sustentando e a possibilidade de a 

motocicleta ser vendida à terceiros ou mesmo depredada, impossibilitando, 

assim, sua localização ou ressarcimento à requerente pela perda, 

revelando, portanto, o perigo grave justificador do deferimento da medida 

pleiteada. Posto isso, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido 

liminar para efetuar imediata Busca e Apreensão da motocicleta Honda/CG 

160 Start, de cor preta, placa QBX-4901, ano/modelo 2016/2017, renavam 

1111181265, chassi 9C2KC2500HR020495, descrita à fl. 11, devendo ser 

expedida a competente carta precatória à Comarca de Cáceres/MT, 

observando-se o endereço declinado na exordial. Deposite-o em mãos da 

pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem. 

Na presente data, foi efetuada a restrição do veículo via RENAJUD. Diante 

da manifestação da parte autora pelo desinteresse na realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, deixo de designar audiência 

prevista no art. 334 do NCPC. Cite-se o requerido para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente contestação, sob pena de serem reputados verdadeiros 

os fatos alegados na exordial. Finalmente, defiro à requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sapezal/MT, 12 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-66.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMY CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 09/03/2020, ÀS 14 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 09/03/2020, ÀS 15:10 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-53.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 09/03/2020, ÀS 15:50 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ROCHA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000022-23.2020.8.11.0078. REQUERENTE: E.C. BASSETO & SOUTO 

LTDA - ME REQUERIDO: BEATRIZ ROCHA LOPES Nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio 

do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

apresentar cópia do ato constitutivo da empresa, e suas respectivas 
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alterações, caso haja e documentos de identificação pessoal da 

representante da pessoa jurídica. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Finalmente, cancelo a audiência 

automaticamente designada pelo sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 11 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-61.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANI TOMAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000110-61.2020.8.11.0078. REQUERENTE: SUELANI TOMAZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE, SERASA S/A. SUELANI 

TOMAZ DE OLIVEIRA ajuizou ação declaratória negativa de relação 

jurídica c/c reparação por dano moral e antecipação de tutela em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS DANIELE – FIDC e SERASA EXPERIAN, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora, que ao tentar 

realizar uma transação comercial, foi impedida em virtude de inscrição de 

seu nome no Serasa Experian por parte da requerida. Contudo, assevera 

que desconhece tal dívida, pois, não é signatária do contrato que deu 

origem ao débito em questão. Assim, requereu liminarmente a suspensão 

da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o 

julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente o extrato de negativação. O perigo de dano é evidente, tanto 

é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito a 

exclusão do nome da parte requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da requerida FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 

DANIELE – FIDC, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da 

requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido 

nesta demanda. Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 16h00min. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 12 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-10.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILTON RIBEIRO GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000094-10.2020.8.11.0078. AUTOR: JOSE WILTON RIBEIRO GOIS 

REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP, J M ALVES & CIA LTDA - ME 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2020, às 16h00. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, 

sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 

11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sapezal/MT, 11 de fevereiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-92.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA POLANO POSADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO STOCKER PEREIRA DA CUNHA OAB - RS71522 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000095-92.2020.8.11.0078. AUTOR: MARIANA POLANO POSADA REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 15h00. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 11 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-95.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROVERSON PIVA (AUTOR)

UNIVAR PIVA FADANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000153-95.2020.8.11.0078. AUTOR: ROVERSON PIVA, UNIVAR PIVA 
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FADANELLI REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 15h30. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 11 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001397-93.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ETIENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001397-93.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JULIO CESAR ETIENE PEREIRA 

REQUERIDO: JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 13 de abril de 2020, às 16h30. 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 12 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001277-50.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA POZZOBOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO E BIKE SAPEZAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001277-50.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ALESSANDRA POZZOBOM 

REQUERIDO: TECNO E BIKE SAPEZAL LTDA Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 2020, às 13h00. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 12 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32934 Nr: 1592-81.2018.811.0094

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEO, KOdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, Rg: 

2.981.704-8, Filiação: Roseli Mendes de Oliveira e Valdeci Vieira do 

Nascimento, data de nascimento: 26/08/1997, brasileiro(a), natural de 

Amabai-MS, solteiro(a), Telefone 66 9 9692-4113. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para proceder à retirada da via original da certidão de nascimento, 

devidamente averbada, no prazo de 10 (dez) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Etienne Regina dos 

Santos e Carmo Strambaioli, digitei.

Tabaporã, 12 de fevereiro de 2020

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor Judicial Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000451-73.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MASSARO REBUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS OAB - MT25595/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADVIGA MASSARO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000451-73.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ROSANE MASSARO REBUSSI REQUERIDO: LADVIGA 

MASSARO Vistos. Antes do recebimento da presente ação, se faz 

necessário intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do parecer ministerial contido ID 28914082. 

Cumpra-se. TABAPORÃ, 11 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Sendo assim, pela falta de defensor constituído pelo réu, bem como pelo 

certificado pela Sra. Oficala de Justiça da Comarca de Porto dos Gaúchos 

e pedido do próprio acusado, determino o cancelamento da sessão solene 

do Tribunal do Júri do dia 12/02/2020, redesignando a sessão para o 

próximo dia de pauta livre do Tribunal do Júri desta Comarca, que ocorrerá 

no dia 02 de Abril de 2020, às 9h. Em continuidade, nos exatos termos 

dessa decisão, ante a falta de defensoria pública nesta Comarca, nomeio 

como defensor dativo supletivo para o acusado o Dr. João Batista Santos 

Souza, OAB/MT 22806/O, devendo-se intimá-lo para cumprir o mister ou 

negar a respectiva nomeação no prazo de cinco dias, sendo que os 
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honorários dativos serão arbitrados conforme trabalho desempenhado. 

Determino desde já as intimações das testemunhas arroladas pelas partes 

para a data redesignada, fazendo as demais comunicações de praxe 

obrigatórias, em especial em relação ao item VIII da decisão de fls. 552/556 

que, se necessário, poderá ser realizado via videoconferência. Quanto às 

testemunhas residentes em outras comarcas, deve-se lembrar que o 

dever de comparecimento ao julgamento somente se aplica à testemunha 

que resida na mesma comarca onde é realizada a sessão, motivo pelo 

qual é dever das partes velar pelo acompanhamento de sua intimação nas 

referidas Cartas Precatórias. Quanto às testemunhas não localizadas para 

a sessão do dia 12/02/2020, considerando a redesignação da referida 

sessão, concedo o prazo preclusivo de 5 (cinco) dias para que as partes 

apresentem endereço atualizado, sendo que, em relação ao acusado, tal 

prazo começará a correr a partir da habilitação de seu novo patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, redesigno a audiência antes designada para o dia 20 de 

março de 2020, às 13hs30min.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-49.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000127-49.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE PREVIATO NAGY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO POLO PASSIVO: ERIVELTO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Tabaporã Data: 24/03/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-34.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PREVIATO NAGY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000128-34.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE PREVIATO NAGY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO POLO PASSIVO: ERIVELTO RIBEIRO DE 

ALMEIDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Tabaporã Data: 24/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 996-55.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 4.867-A

 JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte autora em litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, caput do 

CPC, sentenciando-a a pagar, para a reclamada, o valor correspondente à 

multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §4º, III, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 996-55.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 4.867-A

 II - alterar a verdade dos fatos; Verifico com clareza que o início da lide se 

deu sob o falso argumento autoral de estar sofrendo cobrança injusta por 

parte da requerida, o que de fato não é verdade, pois, conforme 

verificado, a requerente havia sim assinado o contrato de empréstimo 

consignado, recebido em conta o valor contratado e usufruído de tal 

crédito, fatos totalmente divergentes dos alegados á inicial, 

caracterizando, assim, a litigância de má fé, que alude o artigo 80 do 

Código de processo cível. Decido. Ante o exposto, REVOGO a liminar 

concedida às fls. 20/21. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora em litigância de má-fé, nos 

termos do artigo 81, caput do CPC, sentenciando-a a pagar, para a 

reclamada, o valor correspondente à multa de 5% (cinco por cento) do 

valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68230 Nr: 353-63.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR SALES DE LIMA, MARCIO SALVIANO 
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DA SILVA, MARCELO SALVIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O

 Código 68230 – Autos n. 353-63.2019.811.0108.

 Vistos, etc.

Objetivando garantir a plenitude de defesa, tendo em vista que a 

Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

Dra. Karolina Pasko dos Santos Fonseca, OAB/MT n. 23579/O, para 

patrocinar os interesses dos acusados neste feito.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada advertindo-a da sua 

obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Considerando que não houve requerimento de diligências cuja 

necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução 

(art. 402, CPP), declaro encerrada a instrução.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, CPP.

 Após, intime-se a defesa para a mesma finalidade, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 12 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001158-96.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

SENTENÇA Número do Processo: 1001158-96.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA REQUERIDO: EXECUTADO: CARLOS ALBERTO 

CAPELETTI Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por CALCARIO MATO GROSSO contra CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

andamento de ID nº 28018188 as partes informam que firmaram acordo, 

pugnando pela sua homologação, e pela suspensão do processo até o 

integral cumprimento da avença entabulada. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido Analisando os 

autos vislumbro que o negócio jurídico entabulado denota regularidade, 

comportando, pois, homologação. Ante o exposto, e com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes. Por consequência, nos termos do artigo 

922, do CPC, declaro SUSPENSO o curso processual, durante o prazo 

concedido pelo requerente para que o requerido cumpra voluntariamente a 

obrigação assumida entre as partes. Nos termos do artigo 90, § 3º, do 

CPC, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, tendo em vista que a transação ocorreu antes da 

sentença. Os honorários serão conforme pactuado no acordo. Na 

omissão do acordo não haverá condenação em honorários sucumbenciais 

em razão da ausência de sucumbência. Ante a renuncia do prazo 

recursal, expeça-se competente alvará para levantamento da quantia 

bloqueada (ID 26703085), em favor da parte exequente, consoante 

pactuado. Após, remeta-se o feito ao arquivo provisório, com as 

anotações devidas, onde deverá aguardar o decurso do prazo concedido 

para quitação do acordo (30/12/2020). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010091-75.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MERILUCE SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LIBERDADE LTDA (REQUERIDO)

 

Proc. N.: 8010091-75.2015.811.0108 RECLAMANTE: MERILUCE SILVA 

CASTRO RECLAMADO: MAGAZINE LIBERDADE LTDA ELETRONOSSO 

Vistos e analisados. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, PERDAS E DANOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por O MERILUCE SILVA 

CASTRO em desfavor de MAGAZINE LIBERDADE LTDA ELETRONOSSO, 

sob o argumento de que teria a Autora realizado o pagamento de 48 

(quarenta e oito) parcelas da ?compra programada?, negando-se a 

Reclamada de entregar o bem. O processo não se encontra pronto para 

julgamento. Em análise dos autos, constata-se a necessidade de 

converter o julgamento em diligência a fim de esclarecer alguns pontos 

controvertidos. As provas trazidas nos auto pela parte Autora não foram 

o suficiente para esclarecer que tenham sido pagos todos os boletos 

apresentados, pois em boa parte deles não é possível constatar a 

autenticação mecânica ou respectivo recibo do ?carnê de pagamento? . 

Isso porque o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, determino que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora deposite em secretaria os 

originais dos comprovantes de pagamento para melhor análise da 

demanda. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

sentença. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Amanda de Souza Campos Belo Silveira Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-58.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WANDERSON DOS SANTOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000240-58.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:CARLOS 

WANDERSON DOS SANTOS GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: 

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências 

de Conciliação Data: 31/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA RIO 

DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 

12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-43.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES LISBOA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000241-43.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:ROSELI 

FERNANDES LISBOA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

CAROLINA BELLEZE SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 31/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000365-32.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para INFORMAR que analisando detidamente os autos 

constato que o endereço informado no ID 29055272 é o mesmo endereço 

constante na carta precatória/inicial. Entretanto, caso queira nova tentativa 

de cumprimento de mandado mesmo assim, deverá proceder ao 

recolhimento da diligência do oficial de justiça para confecção do 

mandado, juntando comprovante aos autos

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-93.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ANTONIO MOURA (EXECUTADO)

ANTONIO SEBASTIAO MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

conteúdo do e-mail oriundo da Divisão de Arrecadação e Fiscaliza~]ao dos 

Foros Judicial e Extrajudicial, conforme segue:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000696-14.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃ?O PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO SUBNÃ?

CLEO DE GERENCIAMENTO VIRTUAL - APOIO - RURAL E LOAS 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA Ã?NICA DE 

TERRA NOVA DO NORTE NÚMERO: 1000696-14.2019.8.11.0085 

PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PARTES(S): 

AGOSTINHA MARTINS DE SOUZA E OUTROS INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, 

representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União 

infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

requerer o que segue. CONTESTAÇÃO pelas razões a seguir expostas. 

DA SÍNTESE DA EXORDIAL A presente ação visa à concessão de 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL a partir da data do requerimento 

administrativo, indeferido por falta de comprovação de atividade rural no 

período de carência do benefício, ainda que de forma descontínua. Em que 

pesem os argumentos declinados na petição inicial, a pretensão autoral 

não merece prosperar, conforme será demonstrado a seguir. DO MÉRITO 

O art. 48 da Lei 8.213/91 define os requisitos necessários à aposentadoria 

por idade rural, nestes termos: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11. § 2o Para os efeitos do disposto no § 

1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.)” Quanto ao tempo 

da atividade rural, o labor rural deve ser relativo ao período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício ou à satisfação do requisito etário 

(arts. 48, §2º; 142 e 143, ambos da Lei 8.213-91 c/c art. 51, §1º e 183 

RPS, alterados pelo Decreto nº 6.772-2008) pelo lapso de 180 meses (art. 

25, II, c/c art. 143, ambos da Lei 8.213-91) ou de acordo com a tabela 

disposta no art. 142 da LB, para aqueles filiados à Previdência Social até 

24.07.1991. A comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas nos arts. 55, § 3º, da Lei 8.213/91. 

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência reiterada dos tribunais, 

consolidada pela Súmula 149 do STJ: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário.” Além da prova material, a legislação 

previdenciária exige que a comprovação da atividade rural seja 

comprovada no período imediatamente anterior ao requerimento, inclusive 

de modo contemporâneo e imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo, nos termos do art. 48, § 2º da Lei 8.213-91, o que não 

ocorreu. Esse também é o entendimento pacífico do STJ: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

TRABALHADORA RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. 

ART. 143 DA LEI Nº 8.213/91. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SÚMULA 7/STJ. I - Nos termos do art. 

143 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por idade será concedida ao 

trabalhador rural que, atingindo a idade legal, comprovar o labor agrícola 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (ou ao 

ajuizamento da ação), em número de meses idêntico à carência para a 

concessão do benefício, conforme tabela constante do art. 142 da Lei n.º 

8.213/91. II - Se o v. acórdão hostilizado, com base no material cognitivo 

constante dos autos, consignou que não restou devidamente comprovado 

o exercício do labor rural pela autora, rever tal decisão implicaria reexame 

de prova, o que não é possível na instância incomum (Súmula 7-STJ). 

Agravo regimental desprovido.” (AGRG no RESP 890676/SP. Quinta 

Turma. Relator: Min. Felix Fischer. Julgamento: 03-04-07. Publicação: DJ 

14.05.07. P. 395). Esclarecemos que os documentos acostados aos autos 

para servirem como início de prova material não podem ser meras 

declarações unilaterais ou documentos particulares, emitidos sem nenhum 

crivo do contraditório. Nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL INIDÔNEO. REMESSA OFICIAL. 

SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

CASSADA.1. (...). 2. Documento expedido por sindicato rural, sem 

homologação pelo Ministério Público, não serve como início de prova 

documental. Jurisprudência. 3. Declarações particulares não têm a 

natureza de prova documental mas, tão somente, prova testemunhal por 

escrito. Precedentes. (...). 7. Apelação e remessa oficial, tida por 

interposta, providas. (Processo: AC 2008.01.99.052148-9/MT; APELAÇÃO 

CIVEL; Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO; Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA; Publicação 01/09/2009 e-DJF1 p.93; Data da 

Decisão: 22/04/2009; Decisão: A Turma, à unanimidade, deu provimento à 

apelação e à remessa oficial, tida por interposta). EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL INIDÔNEO. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL: IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. 

Documentos particulares, ainda que expedidos antes do implemento da 

idade mínima para aposentadoria especial rural, não servem como início de 
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prova material para aposentadoria especial rural por idade, conforme 

reiteradamente tem decido a jurisprudência. 2. Imprestável o início de 

prova material, não se pode conceder o benefício com base apenas na 

prova testemunhal. Súmula 27 deste Tribunal. 3. Apelação provida. 

(Processo: AC 2008.01.99.029896-7/MT; APELAÇÃO CIVEL; Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO Órgão Julgador: PRIMEIRA 

TURMA; Publicação: 20/01/2009 e-DJF1 p.90; Data da Decisão: 

17/11/2008; Decisão: A Turma, à unanimidade, deu provimento à 

apelação).” Além disso, o segurado especial deve ser inscrito na 

Previdência Social, conforme mencionam os parágrafos 4º, 5º e 6º do 

artigo 17 da Lei 8.213/1991, com redação alterada pela Lei 11.718/2008. 

Vejamos: “§ 4o A inscrição do segurado especial será feita de forma a 

vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das 

informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve 

a atividade e a que título, se nela reside ou o Município onde reside e, 

quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pela 

unidade familiar. § 5o O segurado especial integrante de grupo familiar que 

não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua 

atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome 

do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou 

assemelhado. § 6o Simultaneamente com a inscrição do segurado 

especial, será atribuído ao grupo familiar número de Cadastro Específico 

do INSS – CEI, para fins de recolhimento das contribuições 

previdenciárias.” O parágrafo 1°, do inciso VII, do artigo 11 da Lei 

8.213/19991, com redação dada pela Lei 11.718/2008, define o regime de 

economia familiar da seguinte forma: “Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes.” Não custa observar que também devem ser atendidas as 

demais exigências no artigo 11, da Lei de Benefícios Previdenciários, tal 

como o limite de exploração de área não superior a quatro módulos fiscais, 

a vedação de contratação de empregados, em época de safra, por 

período superior a 120 dias, entre outros critérios. É de se destacar, 

ainda, ser inaplicável ao caso em comento, as disposições da Lei nº 

10.666/2003, que trata da perda da qualidade de segurado para 

segurados que tenha implementado o período de carência, o que in caso 

não ocorre. Isso porque a atividade rural anterior a novembro de 1991, 

não pode ser contada para efeito de carência, conforme art. 55, § da Lei 

8.213/91 (haja visto a ausência de contribuição efetiva ou presumida). 

Para o reconhecimento de efetivo trabalho rural após 31.12.2010 (quando 

terminou a vigência do art. 143 da Lei 8.213-91), para efeitos de carência 

do benefício de aposentadoria por idade rural, deverá a parte autora 

demonstrar o efetivo recolhimento aos cofres do INSS. No caso do 

segurado especial, é dispensado o recolhimento por força do art. 39 da 

Lei 8.213-91. Para o empregado rural cada mês de carteira de trabalho 

poderá ser multiplicado por 03 para efeito de carência, limitado a 12 meses 

do respectivo ano. Já para o contribuinte individual (boia-fria / diarista), 

deverá haver o efetivo recolhimento para todo o mês que se buscar o 

reconhecimento, não sendo permitido a multiplicação. Tudo nos termos dos 

arts. 2º e 3º da Lei 11.718-2008. Assim, salvo as exceções previstas em 

lei, para que haja a comprovação da atividade rurícola deverá existir início 

de prova material, uma vez que a prova testemunhal isolada não é 

suficiente à comprovação da atividade rurícola. Pois bem. Considerando 

que a pretensão é de aposentadoria rural na qualidade de segurada 

especial, a parte autora deveria comprovar o exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, pelo período imediatamente anterior à data de 

entrada do requerimento administrativo, nos termos previstos no art. 142 

da lei n.º 8.213/91. Contudo, como se verá, não logrou êxito em comprovar 

suas alegações, não havendo nos autos qualquer indicio material do 

exercício de atividade rural na qualidade de segurado especial. Ao julgar a 

Apelação Cível nº 0018746-42.2013.4.01.9199 / TO, cujo Acórdão foi 

publicado em 03.03.2015, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região, pela lavra do Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus 

Oliveira, consignou que: (...)5. Não servem como início de prova material 

do labor rural documentos que não se revestem das formalidades legais, 

tais como: carteiras, comprovantes e declarações de sindicatos sem a 

devida homologação do INSS e do Ministério Público; a certidão eleitoral 

com anotação indicativa da profissão de lavrador; declarações escolares, 

de Igrejas, de ex-empregadores e afins; prontuários médicos em que 

constem as mesmas anotações; além de outros que a esses possam se 

assemelhar. 6. As declarações particulares, ainda que acompanhadas de 

registros de propriedades rurais em nome de terceiros, constituem única e 

exclusivamente prova testemunhal instrumentalizada, não suprindo a 

indispensabilidade de início de prova material. Como o ônus probatório 

cabe à parte autora, os pedidos hão de ser julgados improcedentes. De 

fato, a Lei assegura ao segurado especial a concessão de benefícios 

previdenciários se ele comprovar o exercício de atividade rural, no período 

imediatamente anterior ao requerimento, em número de meses igual ao da 

carência do benefício. A literalidade da norma, pois, fixa um lapso temporal 

para o objeto da prova, qual seja, o período equivalente ao da carência, 

razão pela qual o início de prova material deve ser contemporâneo a essa 

época, sob pena de grave ofensa ao art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, in 

verbis: Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade 

ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no 

art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; A Turma Nacional de Uniformização – TNU, 

responsável pela consolidação da Jurisprudência nos Juizados Especiais 

Federais, editou duas súmulas sobre a matéria: Súmula 34. TNU. Para fins 

de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve 

ser contemporâneo à época dos fatos a provar. Súmula 54. TNU. Para a 

concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de 

exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do 

implemento da idade mínima. A TNU também editou os seguintes Temas 

aplicáveis ao caso: 21. Para a obtenção de aposentadoria por idade do 

segurado especial, é indispensável o exercício e a demonstração da 

atividade rural correspondente à carência no período imediatamente 

anterior ao implemento da idade mínima ou à data do requerimento 

administrativo. 63. O tempo de serviço rural posterior à Lei n. 8.213/91, 

para efeitos de carência, demanda o recolhimento de contribuições 

previdenciárias. 145. Para a obtenção de aposentadoria por idade rural, é 

indispensável o exercício e a demonstração da atividade campesina 

correspondente à carência no período imediatamente anterior ao 

atingimento da idade mínima ou ao requerimento administrativo. 199 A 

declaração extemporânea de ex-empregador não é documento hábil à 

formação do início de prova material necessário à comprovação de 

atividade laboral em determinado período. Em igual sentido o TRF da 1ª. 

Região, cujas decisões mais recentes não vêm aceitando documentos 

muito antigos, que não são coincidentes, ainda que infimamente, com o 

período equivalente ao da carência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO 

COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 2. Na hipótese, apesar de 

haver, em tese, início razoável de prova documental (certidão de óbito do 

esposo da parte autora, datada de 30/09/1980, onde consta a profissão 

de vaqueiro), a parte autora deixou de apresentar prova documental 

dentro do período de carência exigido (1996 a 2011), limitando-se a 

colacionar documentos outros referentes aos anos de 1978 e 1980. 3. Os 

testemunhos colhidos pelo Juízo a quo foram frágeis e contraditórios e, 

portanto, insuficientes a viabilizar a devida comprovação do exercício da 

atividade rural pelo tempo necessário ao deferimento do benefício.4. 

Considerado o caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa 

julgada opera efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum 

probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias 

ou novas provas. Precedentes.5. Apelação da parte autora não provida. 

(TRF da 1ª. Região, AC 0030460-62.2014.4.01.9199 / MG, publicado em 

20.03.2015). No presente caso, as provas apresentadas não foram 

produzidas no período de carência, mas em época distinta, daí porque são 

imprestáveis ao deslinde da causa. De fato, a prova do labor rural, por 

implicar na instituição de elevado gravame ao Erário, sem qualquer 

contraprestação prévia por parte do beneficiário, deve ser analisada com 

cautela redobrada, afastando-se a utilização de documentos de facilitada 

confecção, ainda mais quando forem produzidos em época próxima ao 

requerimento administrativo. Diversos documentos colacionados aos autos 

demonstram o intento de produzir provas viciadas com a finalidade de 

obter, indevidamente, o benefício previdenciário. Fica fácil entender 

porque o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª. Região vem rechaçando 
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a utilização desses frágeis documentos, conforme ementa in fine: 

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA INIDÔNEA. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL INFIRMADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES 

DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM 

BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO.1. Não se prestam como necessário início razoável de prova 

material do labor rural documentos confeccionados em momento próximo 

ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, em especial 

quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos. 2. 

Não é admissível o reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

rural em prova exclusivamente testemunhal. (TRF da 1ª. Região, AC 

0019721-30.2014.4.01.9199 / MG, publicado em 14.01.2015). Evidente, 

portanto, não se tratar de segurado especial no período alegado. Do 

atento exame dos autos, portanto, constata-se a inexistência de prova 

material. A pretensão da parte autora, portanto, afronta diretamente as 

Súmulas n.º 34 e 54 da TNU, transcritas cima. Notoriamente, cabia à parte 

autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que possuía a 

condição de segurada especial. Contudo, desse ônus não se 

desvencilhou a contento. Correta, portanto, a decisão administrativa que 

considerou que não foi comprovada a condição de trabalhador rural 

segurado especial nos períodos alegados, nos termos do art. 48 da Lei n.º 

8.213/91. Dessa forma, não tendo sido atendidos os requisitos legais, o 

pedido formulado deve ser julgado improcedente. DA MODULAÇÃO DOS 

EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO RE 870.947 – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NOS 

AUTOS PELO RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 24/09/2018 

– APLICAÇÃO NECESSÁRIA DA TR ATÉ O JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Insiste o INSS na correção monetária dos 

valores devidos nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei 11.960/2009, segundo entendimento firmado pelo STF no 

julgamento do RE 870.947. Como se sabe, o julgamento havido no referido 

recurso extraordinário não foi concluído, estando pendente de julgamento 

os embargos de declaração apresentados, faltando definição, entre 

outras questões, acerca da modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade. No que atine à modulação dos efeitos da decisão, 

oportuno ressaltar que tal possibilidade foi expressamente contemplada no 

novel diploma processual em seu artigo 927, §3º, o qual permite a 

modulação nos casos em que a alteração abrupta de jurisprudência possa 

acarretar prejuízo ao interesse social e a segurança jurídica. Assim, caso 

sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda 

Pública (INSS, UNIÃO e eventualmente outros entes federativos), 

modulando-se os efeitos da decisão, todas as decisões judiciais 

proferidas neste intervalo de tempo terão de ser revistas, implicando no 

abarrotamento do judiciário com a interposição de uma infinidade de 

recursos e ações rescisórias, congestionando ainda mais os órgãos 

judiciários, o que, em última análise, reflete na qualidade do serviço 

jurisdicional prestado aos jurisdicionados. Nesta senda, não remanesce 

dúvida de que a aplicação do precedente, ainda pendente de modulação 

dos efeitos, pode ensejar, e de certo ensejará, complicações nas fases 

de liquidação e execução do julgado, sobretudo se for acolhido eventual 

pedido de atribuição de efeito prospectivo. Na oportunidade, vale destacar 

que o Relator do referido Recurso Extraordinário, o Min. Luiz Fux, deferiu, 

no dia 24/09/2018, efeito suspensivo aos embargos de declaração 

opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do referido Recurso 

Extraordinário, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC/2015, 

entendendo que a imediata aplicação do decisum embargado pelas 

instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de 

modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode dar ensejo à 

realização do pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela 

Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças 

públicas. Eis o que consta da mencionada decisão: "In casu, sustentam os 

entes federativos embargantes, em apertada síntese, padecer o decisum 

embargado de omissão e contradição, em face da ausência de modulação 

de seus efeitos, vindo a sua imediata aplicação pelas instâncias a quo a 

dar causa a um cenário de insegurança jurídica, com risco de dano grave 

ao erário, ante a possibilidade do pagamento pela Fazenda Pública de 

valores a maior. Pois bem, apresenta-se relevante a fundamentação 

expendida pelos entes federativos embargantes no que concerne à 

modulação temporal dos efeitos do acórdão embargado, mormente quando 

observado tratar-se a modulação de instrumento voltado à acomodação 

otimizada entre o princípio da nulidade de leis inconstitucionais e outros 

valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a 

proteção da confiança legítima. Encontra-se igualmente demonstrada, in 

casu, a efetiva existência de risco de dano grave ao erário em caso de 

não concessão do efeito suspensivo pleiteado. (...) Desse modo, a 

imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes 

da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos 

da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de 

pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda 

Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. 

Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de 

declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento 

no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2018. Ministro LUIZ FUX Relator" 

Em resumo, de acordo com a referida decisão, sinaliza o Min. Luiz Fux, 

que há grande probabilidade de ser dado provimento aos embargos de 

declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947, e, por 

isso, a orientação lá firmada não deve ser observada pelas instâncias 

inferiores até que sobrevenha decisão definitiva sobre essa questão pelo 

STF, mantendo-se a aplicação da correção monetária de valores devidos 

pela Fazenda Pública conforme prescrição contida no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, 

pugna-se pela aplicação integral dos critérios de juros e correção 

monetária previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até o trânsito em 

julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a 

determinação de sobrestamento do feito para até a publicação da decisão 

sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades 

acima expostas. DO PEDIDO Diante do exposto na fundamentação, requer 

o INSS a total improcedência do pedido autoral. Na eventualidade de 

condenação, o que se faz por cautela, requer o INSS a incidência de juros 

e correção monetária nos termos da nova redação do art. 1º-F da Lei 

9.494/97. Da mesma forma, deve ser observada a prescrição quinquenal, 

nos termos da lei, e eventual condenação deverá observar teto legal dos 

juizados especiais federais. Ainda de forma sucessiva, em caso de 

eventual procedência, requer o réu seja autorizada a dedução dos valores 

pagos à parte autora a título de benefícios inacumuláveis com o pleiteado. 

Ainda como tese subsidiária, requer que a fixação da DIB na data da 

realização da AIJ, ou, sucessivamente, na data da citação válida ou, 

ainda, do último requerimento administrativo formulado pela parte. Caso o 

MM. Juiz entenda pela necessidade de produção e outras provas, protesta 

por todos os meios de prova admitidos em direito. Ressalva-se, por 

precaução, o direito de produzir contraprovas àquelas que forem 

produzidas pela outra parte, nos termos do art. 5º, LV, da CF, e do art. 

437, §1º, do CPC, especialmente a documental e, caso seja designada AIJ, 

o depoimento pessoal da parte autora. Katielle Aurea Moris Renan Bastos 

Sena Procuradora Federal Procurador Federal Marcelo Nunes Arakaki 

Mateus Alves Araújo Procurador Federal Procurador Federal CuiabÃ¡, 01 

de outubro de 2019. ISAAC MICAEL DOS ANJOS ROCHA ESTAGIÃRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-49.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO 

NORTE (REU)

 

Segue anexado em PDF.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62518 Nr: 1355-11.2017.811.0085

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JDDS, GCDS, VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 
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OAB:OAB/PR 30.515, VANESSA CRISTINA TASSINO - OAB:SP0313160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo o autor acerca do pedido de 

desarquivamento, para requerer o que de direito em 15 (quinze) dias, findo 

o prazo, autos retornam ao arquivo.

Terra Nova do Norte - MT,11 de fevereiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 180-70.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAC IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, JOÃO 

CARLOS VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BORTOLASSI - 

OAB:11471-A/MT, MARCELO PESSOA - OAB:6734 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que dê regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 

(QUARENTA E OITO) horas, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-38.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BOERI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA OAB - MT27542/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

 

PROCESSO n. 1000233-38.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:PAULA CRISTINA 

BOERI DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SHEILA CAMILA 

SOUZA DA SILVA POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS 

DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 26/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-90.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE POLIO NERIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000236-90.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

POLIO NERIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA 

NOVA DO NORTE Data: 02/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 . CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-28.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR 

acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-28.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do PROMOVIDO 

acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51526 Nr: 1360-33.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, Graciele Cristina Romero Munhoz - 

OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Conclusão desnecessária. Bem desnecessária mesmo.

Deveria o recorrente ter apresentado suas razões em dois dias, a contar 

da interposição, independentemente de intimação (art. 588).

Mas assim não o fez, e a lei não prevê nenhuma sanção processual para 

essa desídia, que muita vez é dolosa e visa apenas postergar o término do 

processo (embora não seja este o caso dos autos, porquanto o defensor 

é dativo e comprometido, e não tem interesses escusos no prolongamento 

do feito).

Enfim, trata-se de apenas uma das muitas artimanhas e "loopholes" que 

existem no sistema criminal brasileiro e convenientemente não são 

eliminadas pelo legislador.

Já que os autos estão em minhas mãos, também não devolverei sem 

despacho.

Não resta outra alternativa senão determinar a intimação da defesa 

técnica para apresentar as razões recursais no prazo legal, seguindo-se 

de intimação do Ministério Público para contrarrazões em igual prazo.

Afinal, sem saber as razões do recurso, como poderia eu eventualmente 

me convencer e exercer o juízo de retratação?

Após praticados os atos processuais ou transcorrido o prazo legal sem 

manifestação da acusação, venham os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 234-40.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella Soares Nava 

- OAB:13358

 Vistos, etc.

RICARDO JUNIOR CHAVE FERREIRA opôs embargos de declaração contra 

a sentença de fls. 194/198, sustentando a existência de omissão, 

porquanto não apreciou as alegações defensivas de relativização da 

presunção de vulnerabilidade e intervenção mínima do Estado.

É o breve relato. DECIDO.

Analisando detidamente a sentença, verifico que embora tenha apreciado 

nos parágrafos 24 e 25 os pontos trazidos pela defesa nos embargos de 

declaração, o fez de forma muito suscinta, devendo ser acolhidos os 

embargos de declaração para melhor apreciar a matéria e evitar futura 

alegação de cerceamento do direito de defesa.

A sentença afastou a tese de erro de proibição (parágrafo 24), e acerca 

da relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima, a 

jurisprudência pátria é no sentido de sua impossibilidade, sendo 

ABSOLUTA a presunção de violência contida no art. 217-A do Código 

Penal, consoante mencionado no parágrafo 25 da sentença.

Ademais, e aqui já acrescento fundamentação à sentença, sanando a 

omissão apontada, a Súmula 593 do STJ dispõe que "O crime de estupro e 

vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato 

libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 

consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual 

anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

Tal enunciado decorre justamente da exceção ao princípio da intervenção 

mínima do Estado, eis que por se tratar de crime praticado em desfavor de 

criança ou adolescente, incumbe sim ao Estado intervir na liberdade do 

indivíduo, para coibir condutas gravosas que ponham em risco os mais 

tenros valores da infância, tudo em obediência à atenção prioritária e 

absoluta à infância, estatuída na Constituição Federal.

Desse modo, incabível acolher as teses defensivas de relativização da 

presunção de vulnerabilidade e intervenção mínima do Estado.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

omissão, na forma da fundamentação supra, e no mais mantenho a 

sentença, conforme foi lançada, com o acréscimo de fundamentação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58371 Nr: 436-80.2016.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Fernanda Marin Macedo, Jacob André Bringsken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ediberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6.072-B

 Vistos, etc.

As partes foram intimadas, pela decisão de fls. 435/436, para dizer se 

tinham outras provas a produzir.

A parte ré se manifestou às fls. 438/440 aduzindo que entende estar o 

feito maduro para julgamento, eis que até mesmo o Eg. TJMT reconheceu 

no julgamento do agravo de instrumento que a parte autora não possui 

posse pretérita sobre o imóvel. Pediu, assim, o julgamento da lide, e 

subsidiariamente, caso o juízo entenda necessária a dilação probatória, 

requereu o depoimento pessoal dos autores e a oitiva das testemunhas 

arroladas.

A parte autora deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação (fls. 

447).

Posteriormente, a parte autora juntou aos autos os documentos de fls. 

451/461 e 462/471.

É o brevre relato. DECIDO.

Considerando que decorreu o prazo legal sem que a parte autora 

requeresse a produção de outras provas e que a parte ré entende que o 

feito comporta julgamento antecipado, tendo formulado pedido de 

produção de prova oral apenas de forma subsidiária, declaro encerrada a 

instrução.

Em cumprimento ao art. 10 do Código de Processo Civil e considerando 

que houve produção de prova oral em algum momento processual, 

determino vista sucessiva às partes para alegações finais, no prazo de 15 

dias para cada uma, iniciando-se pela parte autora, e na oportunidade 

deverá a parte ré se manifestar sobre os documentos de fls. 451/461 e 

462/471.

Após, conclusos para julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6420 Nr: 190-41.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Tinerel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Manoel de Almeida 

- OAB:2559/MT, Gilmar Costa - OAB:22.139/B-MT

 Vistos, etc.

É de conhecimento deste juízo, em razão de outros processos que 

tramitam nesta Comarca, que o executado VALDOMIRO TINEREL é 

falecido.

Suspendo o feito e determino a intimação do exequente para proceder à 

substituição do polo passivo pelos sucessores, na forma da lei e no prazo 

de 60 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 6710 Nr: 49-22.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Dias de Souza, José Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4.161-MT

 Vistos, etc.

Vista à parte exequente por 10 dias.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24761 Nr: 136-36.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Alinor 

Sena Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Crescêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo DENUNCIADO, 

contra decisão que decretou sua pronúncia para julgamento pelo Tribunal 

do Júri.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

 Vieram-me conclusos a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 589, 

caput, do Código de Processo Penal.

É o breve relato. Decido.

Analisando os fundamentos da referida decisão e as razões recursais, 

com fundamento no artigo 589, caput, do Código de Processo Penal e art. 

93, inciso IX, da Constituição Federal, mantenho integralmente a decisão 

por seus próprios fundamentos.

Considerando que a subida do recurso nos próprios autos não causará 

prejuízo ao andamento processual, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto, com as homenagens e 

cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25457 Nr: 820-58.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Aparecido Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de dez dias, com fundamento 

no art. 10 do CPC, manifestar-se especificamente acerca da prescrição 

intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54335 Nr: 898-08.2014.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A parte autora requer a devolução do valor das custas judiciais e taxa 

judiciária, em razão da decisão que declinou da competência para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com efeito, por ocasião do fato gerador do tributo (distribuição da ação em 

14/08/2014), a Justiça Comum era competente para processar e julgar a 

referida ação, e existia relevante divergência jurídica acerca da 

competência, a qual somente foi dirimida em 2016, com o julgamento do 

IRDR nº 85560 pelo Eg. Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando que na época do fato gerador o tributo era 

devido, e que a alteração da competência foi definida e ocorreu em 

momento posterior, entendo não ser possível acolher o pedido de 

devolução das custas judiciais e taxa judiciária, vez que o tributo era 

devido e não há indébito a ser repetido.

Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 550 e determino que o Cartório 

Distribuidor cumpra a decisão de fls. 549, remetendo os novos autos do 

PJE diretamente para sentença da impugnação ao cumprimento de 

sentença/liquidação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 47-32.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narcísio Júnior de Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Dê-se vista ao apelante para apresentar as razões do recurso, no prazo 

de 8 (oito) dias.

Apresentadas as razões, dê-se vista ao apelado para que no prazo de 8 

(oito) dias apresente as contrarrazões recursais.

Após, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Desde já arbitro em favor da advogada dativa Dra. Júlia Daibert Rocha – 

OAB/MG n. 142.563 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.642,58, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2019.

Tão logo apresentadas as contrarrazões ao recurso, EXPEÇA-SE certidão 

de crédito para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56628 Nr: 627-62.2015.811.0077

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto de Barros, Deise Coelho de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Ribeiro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Após consulta ao sistema INFOJUD, verifiquei que o endereço 

constante do réu na base de dados da Receita Federal é o mesmo que 

consta na inicial e onde já foi tentada citação, sem sucesso. Assim, 

determino a citação do réu NEREU RIBEIRO DO NASCIMENTO por edital.

2- Considerando o teor do Provimento n.º 09/2017-CGJ, que orienta os 

magistrados a observar quanto a existência dos documentos mínimos que 

instruam ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, dê-se vista 

à parte autora para que emende a inicial no prazo de 30 dias, devendo 

instruí-la com os documentos constantes do art. 1º do Provimento acima 

aludido, a saber:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver).

3- Após, remetam-se os autos físicos com carga para o Estado de Mato 

Grosso e para a União, para que se manifestem acerca do interesse na 

lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59326 Nr: 49832-26.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Altair Villas Boas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401

 Vistos, etc.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Estando o réu preso em unidade prisional desta Comarca, requisite-se sua 

escolta. Caso esteja preso ou resida em outra Comarca, expeça-se carta 

precatória para intimação desta decisão e para seu interrogatório.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, intimando-se o Ministério Público e a defesa técnica de sua 

expedição (Súmula 273 do STJ e art. 1.363 da CNGC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63610 Nr: 153-86.2018.811.0077

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Pardo Agro Florestal S/A, Natel Gomes de 

Oliveira, José Eduardo Ramos, Newton Carlos Guedes Franco, Suzana de 

Souza Pedrosa Franco, Ester Mussalem Gomes de Oliveira, Giuliana 

Brandão Borges, Desconhecidos, Fazenda Canaa, Daniel Costa Morete, 

Cintia Pizza Pelizzer Morete, Ruy Simonato, José Osmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto Fernandes 

Silva - OAB:12560-B, Franz Hermann Nieuwenhoff Júnior - 

OAB:33.663 PR, Ubirajara Tonelli - OAB:78.982 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- À Secretaria para disponibilizar as cartas precatórias à parte autora, 

pela via digitalizada, conforme requerido às fls. 109, para que providencie 

a distribuição.

2- Foi feita a consulta ao INFOJUD, obtendo-se os seguintes dados:

CPF: 045.214.697-60

Nome Completo: JOSE EDUARDO RAMOS

Nome da Mãe: MARIA ALCANTARA RAMOS

Data de Nascimento: 18/08/1960

Título de Eleitor: 0000000000000

Endereço: R 15 1443 CENTRO

CEP: 15775-000

Municipio: SANTA FE DO SUL

UF: SP

CPF: 071.715.968-00

Nome Completo: JOSE OSMAR BORGES

Nome da Mãe: MARIA ANTONIA BORGES

Data de Nascimento: 11/01/1959

Título de Eleitor: 0000000000000

Endereço: AV CONSELHEIRO RORIGUES ALVES 839 APTO 151 

IBIAPUERA

CEP: 4014-012

Municipio: SAO PAULO

UF: SP

Não foram encontrados dados de GIULIANA BRANDÃO BORGES, pois não 

há nos autos o CPF para pesquisa e a consulta por nome não retornou 

resultados.

3- Intime-se a parte autora acerca das exigências feitas pelo Estado de 

Mato Grosso (fls. 106/107) e pela União (fls. 104), assinalando o prazo de 

60 (sessenta) dias para atendimento.

Após a juntada dos documentos, remetam-se os autos físicos com carga 

para os entes federativos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 68254 Nr: 868-94.2019.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Sólis, Jean de Melo, Maria Izabel 

Francisco, Airton Nunes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:OAB 4264, Cemi Alves de Jesus - OAB:4264/MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição da defesa às fls. 262/263, e o fato público e 

notório das fortes chuvas que assolaram a região de São Paulo/SP nos 

últimos dias, causando inúmeros transtornos e impossibilidade de 

deslocamento, cancelo a audiência designada para 12/02/2020.

Redesigno a referida audiência para o dia 05/03/2020, às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas remanescentes.

Intime-se a defesa acerca da manifestação da testemunha Dagmar Vieira 

Vila Nova (fls. 260).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59408 Nr: 49864-31.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Neves Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Eduardo Schnell Nöthen Júnior, OAB/MT nº 22.662, telefone 

(65) 99215-5333, e-mail npadvocacia01@gmail.com, para a defesa do réu 

GISELE NEVES SAMPAIO DE SOUZA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60750 Nr: 396-64.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucineia Conceição Dutra, Rafael Dutra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevaldo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Vistos, etc.

Arbitro em favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dr.Ivair Bueno Lanzarin – 

OAB/MT n. 8029, honorários advocatícios referentes aos trabalhos 

realizados, no montante de 04 (quatro) URH, equivalente a R$ 3.714,06, 

em observância ao disposto no item 7 da Tabela XI da OAB/MT 2019.

EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de cobrança.

Considerando a manifestação de fls. 48, remetam-se os autos ao arquivo, 

com baixa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60935 Nr: 496-19.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martiniano Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Donizeth de Freitas 

Farias - OAB:4202

 Vistos, etc.

Vista à defesa sobre a certidão de fls. 71.

Caso nada seja requerido em cinco dias, ao arquivo, com baixa, 

cumprindo-se a sentença.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66678 Nr: 652-78.2007.811.0102
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, NILSON DA SILVA BUENO, GERSON CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON DA SILVA BUENO, Cpf: 

39581900144, brasileiro(a), sem mais dados e atualmente em local incerto 

e não sabido GERSON CARDOSO, Cpf: 17734177115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Sentença: Posto isso, reconheço, ex officio, a prescrição intercorrente, 

pelo que DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual e 

sem condenação em custas (artigo 26 da LEF). Translade-se cópia da 

presente decisão para os embargos à execução em apenso, se for o 

caso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 28 de junho de 2019. 

Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Vera, 17 de dezembro de 2019

Everton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 420-66.2007.811.0102

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIMOCIR JOSÉ MAROCHI, ZELINDA RIGONI MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUHAIL ISMAEL, ANA MARIA STAMATO 

ISMAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, ROBERTO GABRIEL CLARO - OAB:41025/SP, SÔNIA 

MARIA ALVES SANTOS - OAB:3.524

 Código n° 66425

VISTOS.

Recebo a petição de fls. 891/893 como cumprimento de sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509 e ss. c/c artigos 582 e ss. do Código 

de Processo Civil, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

Em consonância com o Acórdão prolatado pelo e. TJMT, INTIMEM-SE os 

peritos/arbitradores Gilson José Martins e Marco Antonio França de Paula, 

para cumprirem o determinado pelo Tribunal de Justiça, promovendo as 

regularizações dos marcos demarcatórios necessários, nos termos do art. 

582 do CPC.

Ressalto que, no momento da demarcação, deverão as partes serem 

intimadas para o acompanhamento.

Deverão os peritos atentarem-se aos dizeres e requisitos expostos no 

Código de Processo Civil para a realização da demarcação.

De tudo cumprido, com a juntada aos autos do relatório dos peritos, 

manifestem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 586, CPC).

Após, venham-se conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Vera/MT, 3 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69915 Nr: 168-58.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYER MADEIRAS LTDA., VALDEMAR 

MEYER, VALDECIR MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN JACKS REINHEIMER - 

OAB:73438, nilmar adriano paz de moura - OAB:80.776

 Ante o exposto, ACOLHO, parcialmente, a exceção de pré-executividade, 

e DECLARO PRESCRITO o crédito tributário referente à Inscrição de n° 

12.4.05.003801-36, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código 

Tributário Nacional e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A ESTA, nos moldes do art. 924, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Isento de custas.Deixo de condenar 

a parte em honorários, tendo em vista a ausência de triagularização 

processual.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Dando continuidade ao 

feito, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da 

execução.Vera/MT, 28 de janeiro de 2020.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118849 Nr: 2376-68.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADABP, GBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLA DOVIGI - OAB:27.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a EXEQUENTE ser 

assistida pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação 

nos autos e participações em audiências, se eventualmente designadas, 

bem como, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em 

controle próprio da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. 

MAYLA DOVIGI, OAB/MT 27.120, para atuar no interesse dos 

requerentes.

 Em tempo, sirvo-me ainda do presente para INTIMAR a advogada da 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

devolução de CP de ref. 52.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132960 Nr: 153-40.2020.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON NUNES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIVERSON PERIN - 

OAB:27409/O

 INTIMAR o advogado dativo nomeado para dar-lhe ciência de sua 

nomeação, bem como da Audiência de Custódia designada para 

11/02/2020, às 15h30min, como também para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 494-13.2013.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA LOPES, ANTONIO LOPES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLA DOVIGI - OAB:27.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista os requerentes 

ANTONIO LOPES MATIAS e EVA MARIA LOPES serem assistidos pela 

Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação nos autos e 

participações em audiências, se eventualmente designadas, bem como, 

com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, 

seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em controle próprio 

da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. MAYLA DOVIGI, 

OAB/MT 27.120, para atuar no interesse dos requerentes.

 Em tempo, sirvo-me ainda do presente para INTIMAR a advogada dos 

requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos 

documentos de fls. 259/260.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Código nº 121710

INTIME-SE a defesa dos acusados para manifestar quanto ao pleito do 

Ministério Público à ref. 530, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67482 Nr: 371-88.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PEDRO PREZOTTO, ILDA APARECIDA ROSA 

PREZOTTO, WANDERLEI PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR PEDRO STRAPASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.914, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, NAYARA 

PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 113.090

 Código nº 67482

Vistos.

Tendo em vista que um dos exequentes é genitor da assessora deste 

magistrado, declaro-me suspeito para atuar no presente feito, nos termos 

do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, devendo o processo ser 

remetido ao meu substituto legal.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera, 11 de fevereiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118652 Nr: 2301-29.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZANASI BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA MARIA RIBEIRO PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE EMANUELLE RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:21690/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a REQUERENTE ser 

assistida pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação 

nos autos e participações em audiências, se eventualmente designadas, 

bem como, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em 

controle próprio da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. 

CARLA CRISTINA MAYER, OAB/MT 18.586, para atuar no interesse dos 

requerentes.

 Em tempo, sirvo-me ainda do presente para INTIMAR a advogada da 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar da decisão de 

ref. 101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 119279 Nr: 2558-54.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PREZOTTO, LENOIR PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Código nº 119279

Vistos.

Tendo em vista que um dos embargantes é genitor da assessora deste 

magistrado, declaro-me suspeito para atuar no presente feito, nos termos 

do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, devendo o processo ser 

remetido ao meu substituto legal.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 2711-87.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ENRIQUE ITAÍ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a parte requerida ser, 

anteriormente, assistida pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de 

manifestação nos autos e participações em audiências, mormente àquela 

designada para o dia 13/02/2020, às 14h40min e outras se eventualmente 

designadas, bem como, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço 

n. 001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em 

controle próprio da secretaria, é o presente para nomear o advogado Dr. 

HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE OAB/MT 23089/O, para atuar 

como causídico da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132012 Nr: 2738-02.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563

 Certifico que, tendo em vista que o denunciado manifestou o interesse em 

ser assistido pela Defensoria Pública, vez que alegou não possuir 

condições de custear honorários advocatícios, e levando em 

consideração que não há defensor público atuando nesta comarca, e com 

fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 001/2020-DF, seguindo a 

ordem de nomeação em controle próprio, é o presente para nomear o 

advogado Dr. FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI, OAB/MT 18.563, para 
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atuar na defesa do denunciado.

 Em tempo, INTIMO o advogado do denunciado, advogado Dr. FABRICIO 

ALMEIDA FERRACIOLLI, OAB/MT 18.563, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar reposta acusação nos autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

EDITAL nº 3/2020-CPAN 

 

ANEXO

Distribuição Encerrament

21/10/2009 02/03/2012

28/10/2009 02/03/2012

14/12/2007 02/03/2012

29/12/2008 02/03/2012

05/01/2010 02/03/2012

17/05/2010 02/03/2012

25/06/2010 02/03/2012

26/01/2010 02/03/2012

25/02/2010 02/03/2012

19/05/2010 22/02/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Data: 6/2/2020

Hora: 13:33:25

Temporalidade Dos Processos Por Classe CNJ

Comarca: Porto Alegre do Norte
Vara: Juizado Especial
Temporalidade: 90 Dias
Sistema de Tramitação Processual: Apolo

Protocolo Número Único Escaninho Tempo Decorrido

Temporalidade 90 Dias

Classe Procedimento do Juizado Especial Cível

15597 2067-60.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Glecia Telles Carvalho

Polo Passivo: Jemicarter Coelho Soares, vulgo "Dema"

15684 2143-84.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Eliane Barros de Santana Lima

11334 1653-33.2007.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Luzia Bento Piagem

Polo Passivo: Adalberto de Tal, vulgo "Gordura"

13518 2018-53.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Aldo Timoteo da Conceição

Polo Passivo: Telefonia Celular Vivo

15988 2295-35.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Girleno Batista de Souza

17059 905-93.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Teresinha Becker

Polo Passivo: Braseletro - Eletroeletronico e Informática Ltda

17400 1244-52.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Regiane da Silva Sousa

Polo Passivo: João Severo Dias

16107 72-75.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)

17092 935-31.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)

Polo Ativo: Davi Pereira da Silva

Polo Passivo: Edmar Rodrigues dos Santos

16248 211-27.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Santa Fé Industria e Comércio de Embalagens Ltda ME

Polo Passivo: Thelma Campos de Abreu - ME

Polo Ativo: Gerson Rodrigues da Silva

Polo Passivo: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
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24/04/2007 22/02/2012

30/03/2010 22/02/2012

05/05/2008 22/02/2012

27/04/2009 22/02/2012

08/06/2009 22/02/2012

12/11/2008 22/02/2012

25/02/2010 11/04/2012

01/10/2009 23/04/2012

27/11/2009 29/03/2012

Polo Ativo: Fleurimar Ferreira

Polo Passivo: Banco Itaú S/A

15780 2231-25.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Nubia Cardoso Leão

Polo Passivo: Valdeir Vieira de Magalhães

16251 214-79.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 9 Mese(s) 26 Dia(s)
Polo Ativo: Luciano Leite Paz, vulgo "Porco"

Polo Passivo: Fabiane Wagner

15468 1961-98.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 9 Mese(s) 14 Dia(s)

13242 1760-43.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: Zilda Madalena de Melo

Polo Passivo: Milton S. Nascimento

14803 1269-02.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: Lindomar Vicente Ferreira

Polo Passivo: Losango Financeira, Ponto Frio S/A

Polo Ativo: Josilene de Souza Rodrigues

Polo Passivo: José Filho de Souza Barros

14457 941-72.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: José Carlos de Assis

Polo Passivo: Auderci Francisco da Costa

Polo Passivo: Macelio Lemes dos Reis, alcunha "Cobrinha"

16549 492-80.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: Cleio Robson Fortaleza Alves

Polo Passivo: B2W Campanhia Global do Varejo

12026 575-67.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)

9968 429-60.2007.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: Edimo Francisco Lazzari

28/10/2009 21/05/2012

19/05/2010 21/05/2012

17/09/2007 26/06/2012

28/10/2009 21/05/2012

25/02/2010 21/05/2012

13/08/2009 28/03/2012

Polo Ativo: Santa Fé Industria e Comércio de Embalagens Ltda ME

Polo Passivo: Claudia Campos de Abreu

15227 1725-49.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: José Alves Gomes

15693 2138-62.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 8 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Sheila Fonseca Brito

16249 212-12.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 8 Mese(s) 16 Dia(s)

Polo Ativo: Jonas Luiz de Oliveira

Polo Passivo: Romiscley Valdivino Vilela Alves, Brasil Telecon Celular S/A

10802 1129-36.2007.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Romana Nunes de Almeida, vulgo "Sindalva"

Polo Passivo: Vilmo Carlos de França

15682 2140-32.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 8 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Raimundo Nonato Fragoso dos Santos

17091 934-46.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 8 Mese(s) 16 Dia(s)
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13/08/2009 28/03/2012

04/10/2011 02/03/2012

05/01/2010 28/03/2012

05/01/2010 28/03/2012

13/08/2009 29/03/2012
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Ailson Carneiro de Sousa

15977 2266-82.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Sirley Cristina Dantas

15232 1714-20.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)

Polo Ativo: Joberson Elias dos Santos

Polo Passivo: Banco do Brasil S/A

15984 2292-80.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Maria Viviane Vieira de Souza

15229 1711-65.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Maria dos Reis Pereira Sobral

22292 614-94.2008.811.0049 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 4 Dia(s)

13/08/2009 29/03/2012

05/01/2010 28/03/2012

17/10/2008 29/03/2012

25/01/2010 02/09/2011

28/05/2007 29/11/2010

06/01/2010 29/11/2010

05/01/2010 26/10/2010

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Fabiola Raimunda da Silva

15991 2297-05.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 3 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Erisvaldo Oliveira de Sousa

10099 655-65.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 2 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Ilton Gomes dos Santos

Polo Passivo: Isais Bento Borges

15999 2282-36.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 2 Mese(s) 8 Dia(s)

Polo Ativo: Elias Albuquerque Ordonio

Polo Passivo: Empresa Silvio Alves Chagas &amp; Cia Ltda

16087 54-54.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 5 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Danielli, Trevisan &amp; Cia Ltda

Polo Passivo: Hilário Avelar

Polo Passivo: Núbia Lafaett Pereira Costa

15979 2268-52.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Pedro Pires Salomão, vulgo "Pedro Gaucho"

13052 1548-22.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)

15240 1707-28.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

06/01/2010 29/11/2010
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Valdiceia Nunes de Souza

Polo Ativo: Edimo Francisco Lazzari

Polo Passivo: Elton Pawlener

16002 2287-58.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 2 Mese(s) 8 Dia(s)

10/06/2010 15/03/201117302 1146-67.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: Edimo Francisco Lazzari

Polo Passivo: Vilson Pollo Trindade
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05/03/2010 29/11/2010

21/05/2010 29/11/2010

05/04/2010 29/09/2010

16/02/2005 29/09/2010

12/01/2010 29/09/2010

12/01/2010 29/09/2010

27/02/2007 29/09/2010

23/09/2009 26/10/2010

27/11/2009 26/10/2010

27/04/2010 29/09/2010

28/05/2009 26/10/2010
Polo Ativo: Ana Flavia Gonçalves Marinho

Polo Passivo: Thiago Braz de Araújo

16912 758-67.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Grafica Real

Polo Passivo: Gilberto José Maluf

14720 1186-83.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 3 Mese(s) 11 Dia(s)

Polo Ativo: Laura Campos

Polo Passivo: Valdemir Alves Brittes

15779 2247-76.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 3 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Iltomar Sousa da Silva

Polo Passivo: Gandeomar Oliveira Campos

9659 180-12.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Pedro Gomes Neto

Polo Passivo: Valto de Souza Oliveira

15421 1917-79.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 3 Mese(s) 11 Dia(s)

Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Pacolino Ferreira de Campos

16023 2418-33.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Sara Eliane Salis Paiva

5501 191-12.2005.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: José Maria da Costa

Polo Passivo: Marina Rosa Gomes

16022 2417-48.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)

Polo Ativo: José Fernandes Araujo

Polo Passivo: Ana Soreia Venancio Cavalcante

16576 517-93.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: José Roberson Montel Costa

Polo Passivo: Araguassu Óleos Vegetais Industria e Comércio Ltda

16331 293-58.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 2 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Maria de Fátima Medeiros Rodrigues

Polo Passivo: Francisco Monteiro do Nascimento

17131 974-28.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 2 Mese(s) 8 Dia(s)

12/01/2010 06/05/2011

05/03/2010 06/05/2011

13/08/2009 06/05/2011

24/03/2010 06/05/201116471 432-10.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: Joelson Pereira da Silva

Polo Passivo: Comercial Braga

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Cosmo Dias Nunes

Polo Passivo: Cleude Alves de Souza

16328 290-06.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: C. M. de C. Ferreira - ME

Polo Passivo: Reinaldo Luz Milhomem

15243 1710-80.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)

16024 2419-18.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro
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23/12/2008 02/09/2011

30/06/2009 02/09/2011

17/06/2010 06/05/2011

18/03/2008 02/09/2011

22/06/2009 15/03/2011

28/10/2009 15/03/201115680 2132-55.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Cleiciane Maria da Silva

Polo Ativo: Romualdo Pereira dos Santos

Polo Passivo: Maria Lina Ferreira Marinho

14892 1356-55.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: José Donizete de Oliveira

Polo Passivo: Zenaido Augusto da Silva

17359 1203-85.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: Valter da Silva Costa

Polo Passivo: Weder Guedes da Silva

11723 369-53.2008.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 5 Mese(s) 4 Dia(s)

Polo Ativo: Manoel Rodrigues de Souza

Polo Passivo: Dorivan Rodrigues Jorge

14949 1452-70.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 5 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: José Paulo de Jesus Filho

13505 2006-39.2008.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 5 Mese(s) 4 Dia(s)

28/10/2009 15/03/2011

03/06/2009 06/05/2011

13/08/2009 06/05/2011

29/09/2009 15/03/2011

04/09/2007 06/05/2011

14/05/2008 26/06/2012

28/10/2009 26/02/2010

28/10/2009 26/02/2010

13/08/2009 25/01/2010
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Ernane Corrêa

15689 2134-25.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)11 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Rafael de Morais Almeida Sousa

15245 1722-94.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)

Polo Ativo: Aderlei Lima Almeida

Polo Passivo: Agnaldo Luis Ferreira

15683 2142-02.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)11 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Maria do Amparo Barbosa Cabral Martins

10722 989-02.2007.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: Brasilino José Pereira

Polo Passivo: Eliane Amaral Ostermann

12093 630-18.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Francisleide Alves Luz

15447 1949-84.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: Celso Pereira de Santana

Polo Passivo: Gilson de Sousa Costa

14749 1212-81.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: José Martins de Almeida

Polo Passivo: Sandra da Silva Mendes

15242 1709-95.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)

15690 2135-10.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Genilson Gomes da Silva
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03/06/2009 29/03/2010

27/05/2009 27/04/2010

14/12/2007 28/04/2010

06/01/2010 29/09/2010

25/02/2010 27/04/2010

03/06/2009 28/04/2010

08/05/2007 29/11/2008

15/05/2007 08/08/2009

09/10/2006 30/09/2008

09/05/2008 30/09/2008

16/03/2009 08/08/200914246 719-07.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 29 Dia(s)
Polo Ativo: Wender Pereira da Silva

Polo Passivo: Frigorifico Quatro Marcos Ltda

Polo Ativo: Carmelita Pedro dos Santos

Polo Passivo: Carlos Alexandre Silva Santos

12082 628-48.2008.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Manoel Alves Lopes

Polo Passivo: Renato Closinici

10024 581-11.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 29 Dia(s)
Polo Ativo: Nilda Alves de Lima

Polo Passivo: Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - CEMAT

9154 1486-50.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)

Polo Ativo: José Martins de Almeida

Polo Passivo: Rosa Costa

10001 519-68.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)2 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: José Marques da Rocha

Polo Passivo: Maria Helena, vulgo "Baiana"

16250 213-94.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Santa Fé Industria e Comércio de Embalagens Ltda ME

Polo Passivo: Claudia Campos de Abreu (Comercial Amandha)

14750 1213-66.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 9 Dia(s)

Polo Ativo: Joferson da Costa e Silva

Polo Passivo: Luis Elias Serafim

16001 2286-73.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Alonso Rozendo da Silva

Polo Passivo: Maria Gama de Freitas

14707 1169-47.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: José Martins de Almeida

Polo Passivo: Charles Freitas de Morais

11335 1638-64.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 9 Dia(s)

14747 1210-14.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: José Martins de Almeida

07/03/2007 13/01/2010

28/11/2008 21/10/2009

14/05/2009 21/10/200914584 1052-56.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)3 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: ASJ - Supermaercados Ltda - ME

Polo Passivo: Selma Aparecida Machado

Polo Ativo: Amélia Almeida Parente

Polo Passivo: Pedro Pires Salomão, vulgo "Pedro Gaucho"

13336 1835-82.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)3 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: Pedro Pires Salomão, vulgo "Pedro Gaucho"

Polo Passivo: Agmar Alves da Silva

Polo Ativo: Cleiton Peres de Araújo

Polo Passivo: José Maurival Cavalcante Luz

9715 209-62.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 24 Dia(s)
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28/02/2008 22/02/2012

13/08/2009 28/03/2012

13/02/2007 22/02/2012

05/05/2008 22/02/2012

08/11/2006 29/03/2012

12/01/2010 04/02/201416021 2416-63.2009.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s) 0 Mese(s) 2 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Karla Betania Silva Parreira

Polo Ativo: Cirlene Maria da Maia

Polo Passivo: Iris Maria Nascimento Santos

9317 1667-51.2006.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Raimundo Dias Barros

Polo Passivo: Valdemar Parente

9632 77-05.2007.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: José Carlos da Silva

Polo Passivo: Nedino Gregório da Silva

12025 574-82.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)

Polo Ativo: Ravisio Seabra de Oliveira

Polo Passivo: Eduardo Novais Garcia, vulgo "Novais"

15228 1726-34.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Aparecida Brito Santana

11624 258-69.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)

06/01/2010 26/06/2012

17/05/2010 29/09/2010

05/03/2010 15/03/2011

13/08/2009 29/09/2010

08/02/2006 29/09/2010

11/03/2009 06/05/201114206 676-70.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: Sergio Rafael Flores Teixeira

Polo Passivo: Francisco de Assis Carvalho, Meire Rodrigues Carvalho

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Odete Pereira Lima

7840 215-06.2006.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Davi Guilherme dos Santos

Polo Passivo: Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - CEMAT

16330 292-73.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: C. M. de C. Ferreira - ME

Polo Passivo: Silvia da Silva Costa

15231 1713-35.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)

17057 903-26.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Gaspar Domingos Lazari

Polo Passivo: Paulo César de Carvalho

15998 2285-88.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Willian Casio Rizzi

09/04/2010 06/05/2011

17/05/2010 02/09/2011

Polo Ativo: Milton Guedes

Polo Passivo: Telecomunicações de São Paulo S.A

17060 906-78.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 5 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Teresinha Becker

Polo Passivo: Ramos Lira

16662 597-57.2010.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)

18/12/2009 06/05/201115912 2279-81.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
Polo Ativo: Ana Paula Barbosa Araújo e Silva

Polo Passivo: Wsneiby Costa

05/01/2010 06/05/2011
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Reinildo Valverde de Santana

15978 2267-67.2009.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s) 9 Mese(s) 0 Dia(s)
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16/10/2007 23/04/2008

06/02/2009 04/02/2014

15/04/2010 04/02/2014

25/01/2010 17/07/2012

21/10/2009 14/02/2013

20/09/2006 04/02/2014

10/06/2009 17/06/2015

06/10/2011 17/06/2015

27/07/2009 14/08/2014

17/05/2010 17/06/2015

10/05/2010 26/06/201217026 872-06.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Laiza Vanessa Masson

Polo Passivo: Nalevaiko e Nalevaiko Ltda - ME

Polo Ativo: Antonio Martins dos Santos, Romilton Marinho Pereira

Polo Passivo: Rogério, popularmente conhecido como Rogério do Conselho Tutelar

17058 904-11.2010.811.0059 Arquivados com baixa 4 Ano(s) 7 Mese(s) 20 Dia(s)
Polo Ativo: Pedro dos Santos Guimarães

Polo Passivo: Brasil Telecon Celular S/A

22330 1159-38.2006.811.0049 Arquivados com baixa 4 Ano(s) 7 Mese(s) 20 Dia(s)
Polo Ativo: Carlos da Silva Araújo

Polo Passivo: Raimundo Romeu Lopes Barreira

15133 1623-27.2009.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s) 5 Mese(s) 23 Dia(s)

Polo Ativo: Kelimar Borges de Moraes

Polo Passivo: Ailton Pereira de Oliveira

14832 1310-66.2009.811.0059 Arquivados com baixa 4 Ano(s) 7 Mese(s) 20 Dia(s)
Polo Ativo: Renato Barbosa da Silva

Polo Passivo: Banco Finasa BMC S/A

15611 2080-59.2009.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s)11 Mese(s) 23 Dia(s)
Polo Ativo: Zilma Marinho Silva

Polo Passivo: Rayleison dos Reis Maciel

9070 1449-23.2006.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s) 0 Mese(s) 2 Dia(s)

Polo Ativo: Jose Reis de Oliveira Moura

Polo Passivo: Brasil Telecon S.A

16086 53-69.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 6 Mese(s) 20 Dia(s)
Polo Ativo: Danielli, Trevisan &amp; Cia Ltda

Polo Passivo: Silas José Luiz

Polo Passivo: Otávio Machado da Silveira

14088 560-64.2009.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s) 0 Mese(s) 2 Dia(s)
Polo Ativo: João Evangelista Borges Ribeiro

Polo Passivo: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, Centralcor Corretora de Seguros

16734 646-98.2010.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s) 0 Mese(s) 2 Dia(s)

10983 1307-82.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Divino Adriano Martins

04/10/2011 26/06/2012

16/03/2009 26/06/2012
Polo Ativo: Alan Bucar Filho

Polo Passivo: D. M. Peças e Serviços

22297 1475-12.2010.811.0049 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Elizangela Alves Bezerra - ME

Polo Passivo: J. G. Textil Comércio de Malhas Ltda - EPP

14245 718-22.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
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25/02/2010 26/06/2012

04/10/2011 26/06/2012

29/12/2008 17/07/2012

27/11/2009 26/06/2012

05/01/2010 26/06/2012
Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Noemi Dias Testoni

Polo Ativo: Aldo Timoteo da Conceição

Polo Passivo: Supermercado Modelo

15813 2215-71.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Maria da Gloria Rodrigues da Silva

Polo Passivo: Banco do Brasil S/A

Polo Ativo: Eliane Lara Neto

Polo Passivo: Banco do Brasil S/A

13517 2017-68.2008.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 6 Mese(s) 20 Dia(s)

15986 2293-65.2009.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)

22289 2131-37.2008.811.0049 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)

16253 216-49.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s) 7 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Adenildes Rodrigues de Lima

Polo Passivo: Rodrigo Dornelles Araújo

04/08/2006 28/04/2007

20/07/2006 23/04/2008

16/03/2006 01/12/2006

21/01/2010 09/01/2017

25/02/2010 09/01/2017

25/02/2010 22/02/201216254 217-34.2010.811.0059 Vindos Diversos 7 Ano(s)11 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: Dalmir Alves de Brito

Polo Passivo: Brasil Telecon S.A

Polo Ativo: Lúcia Ferraz dos Reis

Polo Passivo: S. W. Construtora Ltda - ME

16252 215-64.2010.811.0059 Arquivados com baixa 3 Ano(s) 0 Mese(s) 28 Dia(s)
Polo Ativo: Adenildes Rodrigues de Lima

Polo Passivo: Rodrigo Dornelles Araújo

8049 411-73.2006.811.0059 Arquivados com baixa 13 Ano(s)2 Mese(s) 5 Dia(s)
Polo Ativo: Alcides Pereira dos Santos

Polo Passivo: José Pereira

16066 2431-32.2009.811.0059 Arquivados com baixa 3 Ano(s) 0 Mese(s) 28 Dia(s)

Polo Ativo: Vãnia Moreira de Carvalho

Polo Passivo: Adão Pereira da Costa

8796 1108-94.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Domingos Pereira de Araújo

Polo Passivo: Divina Leite dos Santos

8839 548-55.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)9 Mese(s) 9 Dia(s)

18/12/2009 17/11/2015

04/10/2011 09/01/2017

Polo Ativo: Diego Petersem Luz Ribeiro

Polo Passivo: Banco ABN AMRO Real S/A

22293 2395-20.2009.811.0049 Arquivados com baixa 3 Ano(s) 0 Mese(s) 28 Dia(s)
Polo Ativo: Lindomar Jacob do Carmo

Polo Passivo: Elizabete M. de Paula Crispim ME

15930 2394-05.2009.811.0059 Arquivados com baixa 4 Ano(s) 2 Mese(s) 20 Dia(s)

06/02/2006 02/08/2018

Polo Passivo: Valter Alves de Andrade, Vulgo "Valter Carroceiro"

7828 212-51.2006.811.0059 Arquivados com baixa 1 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Adolfo Martins de Jesus
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03/08/2007 02/08/2018

14/07/2008 27/04/2017

04/09/2007 28/12/2007

26/07/2006 26/09/2008

06/06/2007 26/09/2008

27/05/2008 26/09/2008

29/03/2007 29/11/2008

14/12/2007 29/11/200811336 1572-84.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)2 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Maria Solange de Oliveira Freire

Polo Passivo: Reginaldo Souza e Silva

Polo Ativo: Divino Adriano Martins

Polo Passivo: Joaninha Jacinta da Silva Escorsin

9851 318-76.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)2 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Edinaira Alves Dutra

Polo Passivo: José Espedito Mendes

10137 664-27.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Silvania Pereira Santos

Polo Passivo: Djalma Cerezini Filho

12212 744-54.2008.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 11 Dia(s)

8826 1183-36.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Rosicleia da Mota Gonçalves

Polo Passivo: Edina Batista dos Santos, Vulgo "Diná"

10723 1078-25.2007.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Naber Adriano da Silva Souza

Polo Passivo: Fabio Ribeiro de Oliveira

Polo Ativo: João Coelho de Aguiar

Polo Passivo: João Batista, vulgo "João da Aparecida"

10492 919-82.2007.811.0059 Arquivados com baixa 1 Ano(s) 6 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Cacilda Medeiros da Silva

Polo Passivo: Jonanes Ferreira de Sousa

12461 990-50.2008.811.0059 Arquivados com baixa 2 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)

22/08/2006 30/10/2008

18/08/2008 30/10/2008

17/09/2007 02/07/2008

04/09/2007 23/04/2008

16/10/2007 23/04/2008

04/08/2006 30/09/20088838 1220-63.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Osmi Rodrigues da Luz

Polo Passivo: José de Souza dos Santos

Polo Ativo: Ibanes Gonçalves da Silva

Polo Passivo: Manoel Barreira Luz, vulgo "Manoel Cecílio"

10984 1309-52.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Antônio Pereira dos Santos

Polo Passivo: Haroldo Martins dos Santos

10724 990-84.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)

Polo Ativo: Diomar Peres de Moraes

Polo Passivo: Raimundo Barros Coelho

10801 1137-13.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)7 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Dione Borges Piagem

Polo Passivo: Ailton Tavaris Rocha

8897 1286-43.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)3 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Maria Adelaide da Silva

Polo Passivo: Antônio Calos, Vulgo "Carlinhos Gaúcho"

12711 1219-10.2008.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)3 Mese(s) 7 Dia(s)

16/04/2008 30/09/2008
Polo Ativo: Diane Caroline de Paula

Polo Passivo: Luiz Carlos Nunes Rocha

11849 487-29.2008.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)
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29/04/2008 30/09/2008

05/09/2006 30/09/2008

17/09/2007 30/09/2008
Polo Ativo: Donizete Eustaquio Candido, vulgo "Detinho"

Polo Passivo: Aprislusmagno dos Santos Lira, vulgo "Aprislo"

9000 1373-96.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Doclemis Pereira Tavares

Polo Passivo: Juscelino Dias Rosa

10803 1130-21.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)

11972 557-46.2008.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)4 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: João Souza Nascimento

Polo Passivo: Bonsucesso Banco de Crédito

03/08/2007 23/03/2009

27/04/2006 23/03/2009

03/07/2007 23/03/2009

01/07/2009 27/08/2009

03/07/2007 27/08/2009

04/11/2008 27/08/2009

09/02/2007 27/08/2009

29/03/2007 27/08/2009

06/07/2006 29/01/2009

29/03/2007 29/01/20099853 290-11.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Minervina Souza Braga -ME

Polo Passivo: Godoy Comércio de Artigos Esportivos Ltda - ME

Polo Ativo: Gabriel Pereira Melo

Polo Passivo: Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto

8762 1097-65.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Nilda Alves de Lima

Polo Passivo: DAEP - Departamento de Água e Esgosto de PAN/MT

9623 7-85.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Sergio Rafael Flores Teixeira

Polo Passivo: Francisco de Assis Carvalho

9852 313-54.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)

Polo Ativo: Rosilene Pereira dos Santos

Polo Passivo: Silas T. Camargo de Souza

13169 1664-28.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Ricardo Santos de Almeida

Polo Passivo: Wendel Feliciano Borba

14960 1456-10.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Valdivino Laurentino da Silva

10263 779-48.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)

Polo Ativo: Donato Pereira de Melo

Polo Passivo: Rosalino Evangelista Martins

10266 825-37.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)10 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Jonathas Alves Reis

Polo Passivo: André Luiz da Costa

Polo Passivo: Wanderley Alves da Silva

8395 778-97.2006.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)10 Mese(s) 14 Dia(s)

10491 944-95.2007.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)10 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: José Célio Pinheiro Luz

16/09/2004 29/01/2009

23/02/2006 29/01/2009
Polo Ativo: José Henrique Gomes

Polo Passivo: Valtecio Ribeiro Freitas

4844 853-10.2004.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Alaor de Souza

Polo Passivo: Paulo Gomes

7902 267-02.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 8 Dia(s)
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23/10/2007 16/01/2009

28/05/2007 29/01/2009

21/03/2006 23/03/2009

10/07/2008 16/01/2009

09/10/2007 02/07/2008

06/06/2007 23/04/2008

07/10/2005 28/04/2007

20/09/2006 28/04/20079063 1450-08.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)9 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Pedro Alves Liberal, alcunha "Pedro Pintor"

Polo Passivo: Simão Costa de Sousa

Polo Ativo: José Benedito Rezende

Polo Passivo: Adenildes Rodrigues de Lima

6916 1723-21.2005.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)9 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Francismeire Gama Lima

Polo Passivo: Juraneis Alves Ribeiro

10959 1198-68.2007.811.0059 Vindos Diversos 11 Ano(s)7 Mese(s) 4 Dia(s)
Polo Ativo: Agripino Pereira da Silva

Polo Passivo: Raimundo Pereira de Souza

10136 700-69.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)

Polo Ativo: Jeronimo Silverio de Jesus

Polo Passivo: Hamilton Lourindo Ferreira

12435 980-06.2008.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 21 Dia(s)
Polo Ativo: Cleonice Oliveira Nogueira

Polo Passivo: Carlos Sherma Silva Almeida

10100 656-50.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Antonio Carlos Xavier

Polo Passivo: Nelson Custódio Marques

8078 440-26.2006.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)10 Mese(s) 14 Dia(s)

11036 1373-62.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)0 Mese(s) 21 Dia(s)
Polo Ativo: Idelmar Oliveira de Freitas, vulgo "Perigoso"

Polo Passivo: Remilson Lopes Pereira Parente

21/06/2005 28/04/2007

29/10/2004 30/11/2007

22/09/2005 30/11/2007

05/09/2006 30/11/2007

22/08/2006 30/11/2007

11/11/2004 30/11/2007
Polo Ativo: Pedro Alves Siriano

Polo Passivo: Panabens Eletro Eletrônicos Ltda

8896 1281-21.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Ismael Ferreira Martins

Polo Passivo: Romão Ribeiro Flor

5082 1058-39.2004.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)

Polo Ativo: Denis Rodrigues de Souza

Polo Passivo: DAEP - Departamento de Água e Esgosto de PAN/MT

8999 1372-14.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Nivaldo Vieira de Amorim, vg. "Cruzado"

Polo Passivo: Goianão Tecidos

Polo Passivo: José Wanderley Sudário Esteves

5018 1006-43.2004.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Divino Pereira da Silva

Polo Passivo: Eletrocoop - Compra programada direto da fábrica ltda

6863 1616-74.2005.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)

6077 857-13.2005.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)9 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Gabriel Natal de Amorim

05/04/2005 01/12/20065710 439-75.2005.811.0059 Arquivados com baixa 13 Ano(s)2 Mese(s) 5 Dia(s)
Polo Ativo: Carlito da Silva Araújo

Polo Passivo: José Pedro de Freitas

21/02/2006 01/12/2006
Polo Ativo: Wolfgang Dankmar Gunther

Polo Passivo: Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - CEMAT

7882 277-46.2006.811.0059 Arquivados com baixa 13 Ano(s)2 Mese(s) 5 Dia(s)
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18/05/2006 01/12/2006

01/02/2006 01/12/2006

16/03/2006 01/12/2006

04/09/2007 28/12/2007

15/02/2005 23/04/2008

06/06/2007 28/12/2007

27/02/2007 28/12/2007

01/07/2005 23/04/2008

27/02/2007 23/04/2008

03/07/2007 23/04/200810264 777-78.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Marcos Dione de Souza

Polo Passivo: Maria Dionizia Ferreira de Araújo

Polo Ativo: Alvina de Souza Moraes

Polo Passivo: Joaquim Xavier Moura, Sandra Fernandes da Silva

9657 178-42.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Boaventura de Souza

Polo Passivo: Juarez Pereira Baltazar

9658 179-27.2007.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Osvaldo Luiz Campos

Polo Passivo: Iolanda Araújo Machado Noleto

6120 1059-87.2005.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)

Polo Ativo: Sigmar Tider Linauer

Polo Passivo: Lenilson Macedo Alves, vulgo "Grande"

10135 699-84.2007.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Doriel Fontoura Gomes

Polo Passivo: Maikom Sousa Vieira

10721 1118-07.2007.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Edesio Guimarães da Silva

Polo Passivo: Vanderlucio Morais de Souza

5499 185-05.2005.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)

Polo Ativo: Diomar Peres de Moraes

Polo Passivo: José Duarte Campos

8044 406-51.2006.811.0059 Arquivados com baixa 13 Ano(s)2 Mese(s) 5 Dia(s)
Polo Ativo: Dimaria Gomes da Silva Santos

Polo Passivo: Edvaldo Silva Martins

Polo Passivo: José Fagundes

7807 170-02.2006.811.0059 Arquivados com baixa 13 Ano(s)2 Mese(s) 5 Dia(s)

8588 908-87.2006.811.0059 Arquivados com baixa 13 Ano(s)2 Mese(s) 5 Dia(s)
Polo Ativo: Almerice Lopes do Nascimento

08/05/2007 23/04/2008

09/11/2007 23/04/2008

05/12/2006 30/11/2007

16/08/2006 30/11/20078873 1245-76.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Keila Maria da Silva Eduardo

Polo Passivo: Gentil do Carmo Lima

Polo Ativo: Naber Adriano da Silva Souza

Polo Passivo: Wesley Barbosa da Silva

9428 1720-32.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Iraci Guida da Silva

Polo Passivo: Edimar Oliveira Barbosa

10002 530-97.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Floriza Rodrigues da Silva

Polo Passivo: Wanderley Cesar Sales

11147 1459-33.2007.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 14 Dia(s)
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18/10/2006 30/11/2007

16/11/2006 30/11/2007

05/09/2006 30/11/2007

13/02/2007 28/12/2007

24/04/2007 28/12/2007

05/09/2006 30/11/2007

02/08/2006 28/12/2007
Polo Ativo: Altemar Moreira Ferreira, vulgo "Temar"

Polo Passivo: Florinza Rodrigues da Silva

9003 1376-51.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Vergílio Rodrigues Aguiar

Polo Passivo: Joelmar da Silva Luz

8835 1187-73.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)

Polo Ativo: Valdemar Miranda da Conceição

Polo Passivo: Adelino Pereira de Almeida

9967 494-55.2007.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Ivali Triches

Polo Passivo: Ronaldo Costa Barbosa

8998 1371-29.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Erivaldo Ventura de Souza

Polo Passivo: Loja Eletrolar

9631 92-71.2007.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)1 Mese(s) 9 Dia(s)

Polo Ativo: Hildes Feliciano Gomes

Polo Passivo: Manoel Gonzaga de Sá

9351 1681-35.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Cledson Mota Barros

Polo Passivo: Claudio Roberto Kirsten

9179 1553-15.2006.811.0059 Arquivados com baixa 12 Ano(s)2 Mese(s) 7 Dia(s)

29/12/2008 27/08/2009

26/10/2006 28/04/2010

11/12/2006 27/04/2010

08/05/2007 27/04/2010

18/10/2006 27/04/2010

07/03/2007 28/04/2010

07/03/2007 28/06/2010

Polo Ativo: Naber Adriano da Silva Souza

Polo Passivo: Alcir Oliveira da Silva

9718 217-39.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 7 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: João Pereira do Nascimento

Polo Passivo: Consórcio Nacional Honda Ltda

9181 1554-97.2006.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Néri Queiroz dos Santos

Polo Passivo: Maria Conceição Davi Pinheiro

9714 189-71.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 9 Dia(s)

Polo Ativo: Lucimar Rodrigues dos Santos

Polo Passivo: José Pereira dos Santos

10000 524-90.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Daíde Teixeira da Costa

Polo Passivo: José dos Reis Vieira, vulgo "Zé Surdo"

Polo Passivo: Saulo Moreira dos Santos

9222 1581-80.2006.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Marilene Alves Rodrigues

Polo Passivo: Caciana Lopes Vasconcelo

9468 1843-30.2006.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)

13516 2016-83.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Maria Lúcia Lourenço de Araújo

06/01/2010 27/05/201015997 2284-06.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Jose Antonio Dias da Silva

06/01/2010 27/05/2010
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Leidinaura Cunha Dias

16000 2283-21.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 8 Mese(s) 10 Dia(s)
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22/06/2009 27/04/2010

13/08/2009 27/04/2010

03/06/2009 27/04/2010

22/06/2009 27/04/2010

01/10/2009 27/04/2010

05/01/2010 27/04/2010

09/02/2010 28/04/2010

01/10/2009 27/04/2010

27/11/2009 27/04/2010

24/08/2009 29/09/2010

28/10/2009 29/09/201015688 2133-40.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Ovidio Marques Parreira Junior

Polo Ativo: Celso Pereira de Santana

Polo Passivo: Paulo Mariano Carlos

15302 1786-07.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Hélio Borba de Castro

Polo Passivo: Embrasil - Empresa Brasileira Distribuidora Ltda

15469 1962-83.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Paulo Paciente Gunther

Polo Passivo: Ubiratan Ribeiro de Freitas

15778 2147-24.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)

Polo Ativo: Mauricéia de Freitas Silva

Polo Passivo: Aguatur Transporte e Turismo

16198 162-83.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Matozinhos Aparecido Medeiros

Polo Passivo: Reinaldo Morais Arruda

15467 1960-16.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Rami Almeida de Aquino

Polo Passivo: Messias José de Oliveira

15974 2303-12.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)

Polo Ativo: Leurimar Alves Lira

Polo Passivo: Osmair Cintra dos Passos

14889 1353-03.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Renivaldo da Silva

Polo Passivo: Ruti Silva Cruz

Polo Passivo: Banco Itaucard S/A

15236 1718-57.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Fernando Costa de Araújo

14745 1221-43.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)

14890 1354-85.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 9 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: José Porto da Silva

13/08/2009 29/09/2010

13/08/2009 29/09/2010

05/01/2010 29/09/2010

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Maria Raimunda Alves de Souza

15987 2294-50.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Poliana Santos Cardoso

15234 1716-87.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Patrícia Fernanda Vieira Neres

15239 1729-86.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
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12/01/2010 29/09/2010

12/01/2010 29/09/2010

05/01/2010 29/09/2010

05/01/2010 29/09/2010

23/12/2008 29/09/2010

30/06/2009 29/09/2010

29/07/2008 29/09/2010

25/08/2008 29/09/2010
Polo Ativo: Luciano Pereira da Silva

Polo Passivo: Concessionaria Motogarças Ltda

12574 1086-65.2008.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Horlando Cardoso da Silva

Polo Passivo: Valdeci Nonato de Souza, alcunha "Rebocado"

12753 1258-07.2008.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)

Polo Ativo: Pedro Alves Liberal, alcunha "Pedro Pintor"

Polo Passivo: Empresa Silvio Alves Chagas &amp; Cia Ltda

14951 1448-33.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Valdivan Ferreira de Almeida

15992 2298-87.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Maria Bonfim Chagas Alves

13506 2007-24.2008.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)

Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Cleidiane Silva Santos

15990 2296-20.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Dionizio Monteiro de Souza

16017 2413-11.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Neirizete Martins da Silva

16020 2415-78.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)

28/10/2009 29/09/2010

13/07/2009 29/09/2010

10/06/2010 29/09/2010

16/12/2008 29/09/201013478 1977-86.2008.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Wolfgang Dankmar Gunther

Polo Passivo: Lidio Limeira Brito, Sheila Limeira Brito

Polo Ativo: Pedro Henrique Santos Leal

Polo Passivo: Wilton Alves de Souza

17305 1149-22.2010.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Jair Miguel da Cunha

Polo Passivo: Vivo S/A

Polo Passivo: Valdenir da Silva Alves

15048 1528-94.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)

15692 2137-77.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

21/03/2006 29/03/2010

07/10/2005 23/09/2009

08/11/2006 29/09/20099318 1668-36.2006.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)4 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: José Viccença de Godoi

Polo Passivo: João Vieira Lima

Polo Ativo: Vilmo Carlos de Franca Oliveira

Polo Passivo: Carlos Chesma Silva Almeida

6912 1720-66.2005.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)4 Mese(s) 14 Dia(s)
Polo Ativo: Vilma Dias Castro

Polo Passivo: Paulo Ferreira Arruda

8079 441-11.2006.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)
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28/11/2008 22/09/2009

19/05/2009 28/09/2009

Polo Ativo: Francisco Rodrigo Miranda

Polo Passivo: Banco do Brasil S.A (Agência de Confresa-MT)

14632 1116-66.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)4 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Armando Alves de Souza

Polo Passivo: Maria do Amparo Barbosa Cabral Martins

13338 1839-22.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)4 Mese(s) 15 Dia(s)

12/03/2009 27/10/2009

14/11/2008 26/11/2009

25/02/2008 21/10/2009

09/03/2009 21/10/2009

30/06/2009 27/08/2009

30/06/2009 27/08/2009

14/05/2009 27/08/2009

14/05/2009 27/08/2009

21/01/2005 27/08/2009

11/12/2008 08/08/2009

16/01/2009 08/08/2009
Polo Ativo: Maria Salete Stanger Testone

Polo Passivo: Banco do Bradesco S/A, Climax Kosmetik Ltda

13427 1929-30.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 29 Dia(s)
Polo Ativo: Zélia Diniz Aguirre

Polo Passivo: Goianão Tecidos

13858 332-89.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 29 Dia(s)

Polo Ativo: Jeronimo Alves da Cruz

Polo Passivo: Raimundo Nonato Queiroz Santos, Vg "Raimundinho"

5403 78-58.2005.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Terezinha Becker

Polo Passivo: Brasil Telecon S.A

14582 1050-86.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Deusimar dos Santos Ferreira, popular "Deusimar Vereador"

Polo Passivo: Agroquima Prods. Agropecuarios Ltda

14583 1051-71.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)

Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Fabrício Fagundes

14948 1451-85.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Vanilda Rosa de Jesus

14196 673-18.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)3 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: José Donizete de Oliveira

Polo Passivo: Jairo Martins Soares Vargas

14947 1450-03.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 10 Dia(s)

Polo Ativo: Fabiane de Fátima Wagner

Polo Passivo: Banco Bradesco Financiamento S/A

11601 240-48.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)3 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: Jairo Farias Moura

Polo Passivo: Manoel Estevão dos Santos, vulgo "Manoel Manso"

14235 705-23.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)3 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Maria Dilce Pereira da Silva

Polo Passivo: Valdivino Rodrigues de Oliveira

13252 1771-72.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)2 Mese(s) 11 Dia(s)

27/10/2005 08/08/2009

12/11/2008 08/08/2009

Polo Passivo: Sebastião Fernandes da Silva

13244 1763-95.2008.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 29 Dia(s)
Polo Ativo:

Polo Passivo:

7079 1870-47.2005.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 29 Dia(s)
Polo Ativo: Joelson Francisco da Silva
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13/08/2009 25/01/2010

13/08/2009 25/01/2010

13/08/2009 25/01/2010

13/08/2009 25/01/2010

28/10/2009 25/01/2010

27/08/2009 29/03/2010

28/10/2009 26/02/2010

19/02/2008 26/02/2010

08/05/2009 26/02/201014554 1029-13.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)11 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: José Rodrigues da Silva, vulgo "Papai Noel"

Polo Passivo: Banco do Brasil S/A

Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Cleiton Aparecido da Silva Teodoro

11571 197-14.2008.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)11 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Euripa Rosa de Paiva

Polo Passivo: Joaquim Ferreira Nunes

15318 1806-95.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Valdinez Alves da Cruz

Polo Passivo: Banco Bradesco Financiamento S/A

15691 2136-92.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)11 Mese(s) 11 Dia(s)

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Maria Aparecida Souto Guimaraes

15687 2141-17.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Glaiton Sebastião da Costa

15238 1728-04.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Amilton Pereira dos Santos

15241 1708-13.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Lourismar Roberto de Brito

15246 1723-79.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Iram Ferreira da Silva

15244 1724-64.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)

03/06/2009 13/01/2010

30/06/2009 13/01/2010

19/01/2009 24/11/2009

14/05/2009 13/01/201014586 1054-26.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 24 Dia(s)
Polo Ativo: ASJ - Supermaercados Ltda - ME

Polo Passivo: Corcino Ferreira Soares

Polo Ativo: Ellen Cristina da Silva Ribeiro

Polo Passivo: Adolfo Batista de Jesus

13911 446-28.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)2 Mese(s) 13 Dia(s)
Polo Ativo: Deonísio Griebeler ME

Polo Passivo: Banco Bradesco S/A

14746 1209-29.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 24 Dia(s)
Polo Ativo: José Martins de Almeida

Polo Passivo: Elciane Santos Abreu

14950 1449-18.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 24 Dia(s)

13/08/2009 21/01/2010

13/08/2009 25/01/2010

Polo Ativo: MJ dos Santos Rodrigues Ltda (Casa Viva Móveis Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Elton Jonh Muniz

15233 1715-05.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Meyre Rosa Rodrigues Carvalho

15230 1712-50.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 16 Dia(s)
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13/08/2009 25/01/2010

13/08/2009 21/01/2010

14/05/2009 25/01/2010

Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Valdson Gomes dos Santos

14585 1053-41.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: ASJ - Supermaercados Ltda - ME

Polo Passivo: José Ribamar F. dos Santos

15235 1717-72.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Roseli M da Silva Rodrigues - ME (Casa Viva Móveira Eletrodomésticos)

Polo Passivo: Arican Alves Ribeiro

15237 1727-19.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)0 Mese(s) 16 Dia(s)

 
Porto Alegre do Norte/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito e Coordenadora da Comissão 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

Edital 4/2020-CPAN  

 

ANEXO 

 

Distribuição Encerrament

04/05/2007 28/10/2010

17/09/2004 28/01/2011

20/06/2007 28/01/2011

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Data: 6/2/2020

Hora: 12:49:16

Temporalidade Dos Processos Por Classe CNJ

Comarca: Porto Alegre do Norte
Vara: Primeira Vara Criminal e Cível
Temporalidade: 02 Anos, 5 Anos e 10 Anos
Sistema de Tramitação Processual: Apolo

Protocolo Número Único Escaninho Tempo Decorrido

Temporalidade 2 Anos, 5 Anos e 10 Anos

Polo Passivo: Valdirene Pinto do Nascimento - ME/Nascimento e Lago Ltda ME, Valdirene Pinto do Nascimento

9990 537-89.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 3 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Coopercem-Coop. de Econ. e Créd. Mút. dos Emp. das Empr. Vinc. a Expl. de En. MT

Polo Passivo: Vânia Maria Silva da Costa - ME (JB Cartões)

Classe Execução de Título Extrajudicial

4858 803-81.2004.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 0 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Miguel Lopes da Silva

Polo Passivo: José Martins Neto

10173 775-11.2007.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s) 0 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Egídio Henrique Lunkes

Polo Passivo: Luiz Carlos Machado, vulgo "Luiz Bang"

18/09/2006 30/04/2008

16/10/2000 05/09/2008

28/12/2005 28/05/2010

24/08/2012 18/03/2015

9045 1421-55.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)9 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Sebastião Nogueira, Marisa Nogueira, Elisvaldo Alves Leles

Polo Ativo: Banco Bradesco S/A
Polo Passivo: Comércio de Alimentos Confresa Ltda ME, José Eduardo Pinto Teixeira

Polo Passivo: Destilaria Gameleira S/A, Antônio Dourado Cavalcanti Filho, Domingos da Costa Azevedo Neto

598 243-81.2000.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)5 Mese(s) 1 Dia(s)
Polo Ativo: Victório Waldir Bazei

Polo Passivo: Luiz Carlos Machado, vulgo "Luiz Bang"

7589 2066-17.2005.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)8 Mese(s) 9 Dia(s)

42488 2222-58.2012.811.0059 Arquivados com baixa 4 Ano(s)10 Mese(s) 19 Dia(s)
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Leandro Rocha, Leandro da Mota Paes Machado

25/03/2013 15/08/201444981 800-14.2013.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)5 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: LM COMERCIAL E DISTRIBUIDRA LTDA

Polo Passivo: Ronaldo de Oliveira Luz ME
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09/09/2011 18/03/2015

04/09/2013 24/03/2014

21990 2080-88.2011.811.0059 Arquivados com baixa 4 Ano(s)10 Mese(s) 19 Dia(s)
Polo Ativo: José David Filho

48519 4269-68.2013.811.0059 Vindos Diversos 5 Ano(s)10 Mese(s) 13 Dia(s)
Polo Ativo: Sebastião Firmino de Oliveira

Polo Passivo: Antonio Romero Filho

Polo Passivo: Aier Feles Ferreira

15/07/2011 18/05/2012

16/10/2000 18/05/2012

31/07/2012 30/08/2013

09/12/2009 28/01/2011

08/11/2007 11/03/2011

15/03/2006 16/02/2012

21294 1597-58.2011.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)8 Mese(s) 19 Dia(s)
Polo Ativo: Valmy Araújo de Souza

Polo Passivo: Jurcilei Luiza de Souza

825 129-45.2000.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)8 Mese(s) 19 Dia(s)
Polo Ativo: Banco do Brasil S/A

Polo Passivo: NAICEL - Nogueira Agro-Industrial e Com. Exportadora Ltda

42264 1984-39.2012.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s)5 Mese(s) 7 Dia(s)
Polo Ativo: Xaxim Comercio de Combustíveis Ltda

Polo Passivo: Gilberto Mendes Leoncini

15830 2227-85.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)0 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Albertino Ferreira Peres

Polo Passivo: Paulo Rodrigues Matos, Cícera Gomes de Brito

Polo Ativo: Humberto Martins Belmonte
Polo Passivo: Domingos Alves Barbosa Comercio

11129 1469-77.2007.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 26 Dia(s)
Polo Ativo: Banco Bradesco Financiamento S/A

Polo Passivo: Claudionor Ribeiro Camelo, vulgo "Neguinho", Sebastião Ribeiro Camelo

8035 396-07.2006.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)11 Mese(s) 21 Dia(s)

19/06/2013 18/08/2014

07/05/2007 26/03/2014

06/10/2011 27/03/2014

46546 2349-59.2013.811.0059 Aguardando 
Arquivamento

5 Ano(s)5 Mese(s) 19 Dia(s)

Polo Ativo: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso Ltda

Polo Passivo: ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS EPP (NOME FANTASIA: ALVES INFORMÁTICA), Junismar Antonio de Oliveira

9993 538-74.2007.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)10 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Banco do Brasil S/A

Polo Passivo: Domingos Romeu da Costa

22324 2310-33.2011.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)10 Mese(s) 10 Dia(s)
Polo Ativo: Maurício Pereira Barros

Polo Passivo: Amauri Martins Fontes

14/09/2012 27/03/2014
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Jose Basso Biazon, Valdemiro Jacinto de Deus

42665 2401-89.2012.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)10 Mese(s) 10 Dia(s)

27/04/2012 14/01/201341332 1064-65.2012.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)0 Mese(s) 23 Dia(s)
Polo Ativo: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

Polo Passivo: Romario Pessoa da Silva
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08/07/2011 03/09/2013

02/04/2013 03/07/2014

28/07/2005 29/03/2012

20/03/2009 26/08/2009

16/12/2009 28/10/2010

17/10/2000 20/09/2011

21046 882-85.2007.811.0049 Arquivados com baixa 6 Ano(s)5 Mese(s) 3 Dia(s)
Polo Ativo: Joyce Brenda Luz Martins, Adrielly Brenda Luz Lacerda

Polo Passivo: Lindomar Alves Lacerda

45119 941-33.2013.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)7 Mese(s) 3 Dia(s)
Polo Ativo: Either Bernardes de Melo

Polo Passivo: Sebastiao Ribeiro Araujo, Lilian Gomides de Oliveira

6499 1220-97.2005.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)10 Mese(s) 8 Dia(s)

17 Dia(s)

Polo Ativo: A.  S.  E. Distribuição Ltda

Polo Passivo: Com. de Alimentos Confresa Ltda

14306 786-69.2009.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 11 Dia(s)
Polo Ativo: Eliamar Viana de Almeida

Polo Passivo: Alvanor Borges de Araújo

Polo Ativo: Eudete Aires da Silva
Polo Passivo: Nelson Custódio Marques

15883 2384-58.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)3 Mese(s) 9 Dia(s)
Polo Ativo: Débora Simone Rocha Faria

Polo Passivo: MUNICIPIO DE CONFRESA

795 76-64.2000.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)4 Mese(s)

03/09/2003 22/09/2011

12/05/2006 12/12/2011

10/09/2004 12/12/2011

18/10/2000 15/09/2011

10/11/2008 11/03/2011

18/02/2005 11/03/2011

3437 551-15.2003.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)4 Mese(s) 15 Dia(s)
Polo Ativo: Martini Combustíveis Ltda

Polo Passivo: Auto Posto Araguapraia Ltda

8526 861-16.2006.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)1 Mese(s) 25 Dia(s)
Polo Ativo: Fertilizantes Heringer S.A

Polo Passivo: Paulo Cézar de Oliveira

4802 759-62.2004.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)1 Mese(s) 25 Dia(s)
Polo Ativo: Fábio Barbosa de Oliveira Júnior

Polo Passivo: I. M. Parreira Comércio

895 717-52.2000.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)4 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

Polo Passivo: Damião Prandine, Bento Rosa Pereira Silva, José Cesar Luz, Eduardo Martins

13234 1733-60.2008.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 26 Dia(s)
Polo Ativo: M &amp; M Materiais Para Construção

Polo Passivo: Construtora Ambiental Ltda

5512 167-81.2005.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)10 Mese(s) 26 Dia(s)
Polo Ativo: Carlos Roberto Miotti Fonseca, vulgo "Carlinhos Miotti"

Polo Passivo: Município de Porto Alegre do Norte/MT

17/10/2000 15/09/2011823 127-75.2000.811.0059 Arquivados com baixa 8 Ano(s)4 Mese(s) 22 Dia(s)
Polo Ativo: H. P. Lima-ME

Polo Passivo: Fazenda Pública Municipal de Canabrava do Norte

23/10/2000 18/11/2013

16/10/2000 25/03/2014

633 278-41.2000.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s)2 Mese(s) 19 Dia(s)
Polo Ativo: Baltazar Pains Pamplona filho

Polo Passivo: Antenor Abreu Coutinho

599 244-66.2000.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)10 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

Polo Passivo: Terezinha Alves Leão Medeiros, Gerival Araújo Rodrigues, vulgo "Gero", Antônio Alves de Souza
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04/08/2011 25/03/2014

18/09/2006 16/11/2013

04/05/2007 12/04/2012

06/12/2010 20/07/2012

18/09/2006 16/11/2013

01/08/2002 21/09/2010

21553 1780-29.2011.811.0059 Arquivados com baixa 5 Ano(s)10 Mese(s) 12 Dia(s)
Polo Ativo: Wagner Jose da Silva

Polo Passivo: José Miguel Fernandes Naves, alcunha "Zezinho"

9047 1419-85.2006.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s)2 Mese(s) 21 Dia(s)
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Sebastião Nogueira

9989 532-67.2007.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)9 Mese(s) 25 Dia(s)
Polo Ativo: Muris Rezende de Assis

Polo Passivo: Lince Com. De Móveis e Eletr. Ltda

19105 2928-12.2010.811.0059 Arquivados com baixa 7 Ano(s)6 Mese(s) 17 Dia(s)
Polo Ativo: Joarisse Vilela da Silva, Luldimar Vilela da Silva

Polo Passivo: Derson Jales Costa Sales

Polo Ativo: José Basilio

Polo Passivo: Carlos ALberto Salva

9043 1427-62.2006.811.0059 Arquivados com baixa 6 Ano(s)2 Mese(s) 21 Dia(s)
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Jarbas Silva Maragno, Rodolfo Silva Maragno, Maikel Zanini

2096 282-10.2002.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)4 Mese(s) 16 Dia(s)

19/10/2000 29/08/2009

18/10/2000 29/08/2008

30/12/2009 21/09/2010

18/09/2006 21/11/2008

906 728-81.2000.811.0059 Arquivados com baixa 10 Ano(s)5 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: João Figueiredo Filho

Polo Passivo: Município de Canabrava do Norte - MT

898 720-07.2000.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)5 Mese(s) 8 Dia(s)
Polo Ativo: Banco do Brasil S/A

Polo Passivo: Valdo Costa de Assis

15960 2410-56.2009.811.0059 Arquivados com baixa 9 Ano(s)4 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: Armando Alves de Souza

Polo Passivo: Deusimar dos Santos Ferreira, popular "Deusimar Vereador"

9046 1418-03.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)2 Mese(s) 16 Dia(s)
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Sebastião Nogueira

23/01/2001 31/01/20021167 1154-93.2000.811.0059 Arquivados com baixa 18 Ano(s)0 Mese(s) 6 Dia(s)
Polo Ativo: Adurra Comercial de Produtos Médico Hospitalar Ltda

Polo Passivo: Carmem Terezinha Caxambu

16/10/2000 20/05/2003594 239-44.2000.811.0059 Arquivados com baixa 16 Ano(s)8 Mese(s) 17 Dia(s)
Polo Ativo: Banco Bradesco S/A - Banco Brasileiro de Descontos

Polo Passivo: Nilson Pereira Lima, Norimar Pereira Lima

18/09/2006 22/05/2008
Polo Ativo: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

Polo Passivo: Sebastião Nogueira, Marisa Nogueira, Salete Mingori Perin, Elisvaldo Alves Leles

9044 1422-40.2006.811.0059 Arquivados com baixa 11 Ano(s)8 Mese(s) 15 Dia(s)

 
Porto Alegre do Norte/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

 
(assinado digitalmente) 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 
Juíza de Direito e Coordenadora da Comissão 
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